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RESUMO 

Objetivo  – O objetivo principal do estudo é analisar a implementação do Plano Nacional de Redução de 

Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), a partir da percepção dos formuladores, especialistas e 

executores acerca das barreiras e dos fatores de sucesso à implementação. 

Metodologia – A metodologia do trabalho tem abordagem mista, qualitativa e quantitativa e a análise 

contou com a triangulação dos dados secundários e primários coletados. Os dados primários foram obtidos 

de entrevistas e da aplicação de questionário eletrônico e os dados secundários a partir de solicitações de 

informações às instituições via lei de acesso à informação. A análise dos dados qualitativos (entrevistas e 

respostas das instituições) ocorreu por meio da análise de conteúdo complementada com a estatística 

descritiva. Os dados quantitativos foram analisados com a aplicação de testes estatísticos para avaliar 

dependências e correlações entre variáveis. 

Resultados – Por resultado dessa pesquisa, tem-se uma análise da implementação do PNATRANS, com 

a identificação dos aspectos determinantes de fatores de sucesso e barreiras à execução da política. Os 

resultados indicaram uma relação entre os aspectos apoio à política, comprometimento e liderança e 

demonstraram que as barreiras e os fatores de sucesso distinguiram-se sob a ótica dos diferentes atores, 

variando conforme sua posição (formuladores, executores e especialistas) no processo de implementação.  

Limitações – Esta pesquisa explorou a percepção dos formuladores, especialistas e implementadores do 

PNATRANS nas esferas federal e estadual, não contemplando os atores das esfera municipal, tendo em 

vista o curto prazo para coleta e análise dos dados, aliado ao fato de que os estados são responsáveis por 

coletar e gerenciar os dados de seus municípios. 

Contribuições práticas – A abordagem deste trabalho é abrangente, já que conta com a visão de múltiplos 

atores, contribuindo para a compreensão dos fatores de sucesso e das barreiras à  implementação do 

PNATRANS. Além disso, os dados obtidos podem ser aplicados para promover melhorias práticas na 

política em tempo hábil, já que a política tem vigência de dez anos e está ainda no início, além de ser um 

mecanismo de monitoramento e contribuir para accountabiliy e transparência da política em análise. 

Contribuições socias – A pesquisa é uma análise de uma política pouco discutida e relevante socialmente, 

já que o número de mortes em acidentes de trânsito é alarmante, despertando a atenção para o assunto. A 

divulgação dos resultados aproxima os interessados na política, abrindo caminho para discussões entre 

todos os envolvidos (policymakers, executores, sociedade). 



 

Originalidade - A análise da implementação de políticas voltadas para a segurança viária no Brasil é 

limitada, e esta pesquisa aborda uma política recente, sendo pioneira neste campo. 

Palavras-chaves: Política pública. Implementação. Segurança viária. 

Categoria – Dissertação de Mestrado. 

  



 

ABSTRACT 

Purpose – The main objective of the study is to analyze the implementation of the National Traffic Death 

and Injury Reduction Plan (PNATRANS), based on the perceptions of formulators, specialists and 

executors, about the barriers and the success factors for implementation. 

Design/Methodoly - The work methodology has a mixed, qualitative and quantitative approach and the 

analysis included the triangulation of the collected secondary and primary data. The primary data were 

obtained from interviews and the application of an electronic questionnaire, and the secondary data from 

requests for information from institutions via the access to information law. The analysis of qualitative 

data (interviews and responses from institutions) occurred through content analysis complemented with 

descriptive statistics. Quantitative data were analyzed using statistical tests to assess dependencies and 

correlations and correlations between variables. 

Findings - As a result of this research, there is an analysis of the implementation of PNATRANS, with 

the identification of the determinant aspects of success factors and barriers to the implementation of the 

policy. The results indicated a relationship between policy support, commitment and leadership aspects 

and demonstrated that barriers and success factors were distinguished from the perspective of different 

actors, varying according to their position (formulators, executors and specialists) in the implementation 

process.  

Limitations - This research explored the perception of PNATRANS formulators, specialists and 

implementers at the federal and state levels, not considering the actors at the municipal level, in view of 

the short term for data collection and analysis, coupled with the fact that states are responsible for collecting 

and managing data from their municipalities. 

Practical Implications – The approach of this work is comprehensive, since it has the view of multiple 

actors, contributing to the understanding of the success factors and barriers to the implementation of 

PNATRANS. In addition, the data obtained can be applied to promote practical improvements in the 

policy in a timely manner, since the policy is valid for ten years and is still in the beginning, in addition to 

being a monitoring mechanism and contributing to accountability and transparency of the policy in 

analyze. 

Social  Implications – The research is an analysis of a little discussed and socially relevant policy, since 

the number of deaths in traffic accidents is alarming, drawing attention to the subject. The dissemination 



 

of the results brings together those interested in politics, paving the way for discussions between all those 

involved (policymakers, executors, society). 

Originality - The analysis of the implementation of policies aimed at road safety in Brazil is limited, and 

this research addresses a recent policy, being a pioneer in this field. 

Keywords: Public policy. Implementation. Road safety. 

Search Category - Masters Dissertation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O número de mortos no trânsito é alarmante, estando atualmente na 8ª causa do maior número de mortes 

no mundo. A cada ano, 1,35 milhão de pessoas, em todas as todas as faixas etárias, são vítimas fatais de 

acidentes de trânsito no mundo, o que supera em número de mortos doenças como o HIV/AIDS, 

tuberculose e doenças diarreicas. Na faixa etária de 5 a 29 anos, que compreende crianças e adultos, esta é 

a principal causa de mortes (WHO, 2018). 

O “Global status report on road safety” indica que mais da metade das mortes são de pedestres, ciclistas 

e motociclistas, partes negligenciadas do sistema de tráfego rodoviário em muitos países. (Ibidem, 2018). 

Portanto, o número de mortes no trânsito é um problema de saúde em nível mundial e os países devem 

tomar medidas para sua contenção e posterior redução. 

Os custos com acidentes de trânsito têm magnitude significativa, podendo atingir de 1% a 3% do PIB 

(Produto Interno Bruto) dos países (WHO, 2011)  e impactam diretamente a sociedade, as relações sociais 

e acarretam a perda precoce de vidas (BRASIL, 2018b). No Brasil, o Relatório de Pesquisa do IPEA  

Estimativa dos Custos dos Acidentes de Trânsito no Brasil com Base na Atualização Simplificada das 

Pesquisas Anteriores (IPEA, 2015), demonstra que o custo de acidentes de trânsito no ano de 2014 

totalizou para a sociedade R$ 12,8 bilhões, sendo que 62% desses custos estavam associados às vítimas 

dos acidentes, como cuidados com a saúde e perda de produção devido às lesões ou morte, e 37,4% 

associados aos veículos, como danos materiais e perda de cargas, além dos procedimentos de remoção 

dos veículos acidentados. Para cálculo desses custos, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

ocorreram e foram catalogados 167.247 acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras, com 8.233 

mortes e 26.182 feridos graves no ano de 2014.  

Ante a situação, em 2009, na Conferência Mundial Ministerial sobre Segurança Viária: Tempo de Agir, 

que ocorreu em Moscou, a Organização Mundial da Saúde (OMS), endossada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), recomendou a criação de uma campanha para estabilizar e reduzir os acidentes de 

trânsito (BRASIL, 2018b), uma ação para conscientizar os países da necessidade de se comprometerem 

com soluções que visem a interromper o aumento crescente do número de mortes no trânsito.  

Nesse sentido, foi instituído o Plano Global (WHO, 2011) que culminou na Década de Ação para a 

Segurança no Trânsito (2011-2020), oficializado por meio da Resolução 64/255, de março de 2010, da 
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Assembleia Geral da ONU, que sugeriu como meta a redução em 50% do número previsto de mortes no 

trânsito no mundo até 2020, que é 5 milhões. Percentual que passou a integrar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, para cumprimento entre 2020 a 2030, estabelecidos no ano 2015, como 

desdobramentos da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito em Brasília, no ano 

2015 (OPAS, 2018). Essas políticas internacionais para redução do número de acidentes são monitoradas 

pela OMS, que avalia os resultados obtidos para os países participantes. 

As políticas públicas são formuladas para tratar de problemas públicos, de modo a sanear o problema indo 

de uma posição inicial (status quo) para a situação ideal que se almeja em determinado problema. Os 

instrumentos de política pública podem ser os mais diversos, como leis, medidas provisórias, resoluções, 

decretos, programas, projetos, campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, decisões judiciais, 

dentre outros. Nesse contexto, em resposta à criticidade do número de acidentes e mortes relacionadas ao 

trânsito no Brasil, o governo federal instituiu o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 

(PNATRANS), por meio da Lei Nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018. 

O PNATRANS é uma política pública em prol da vida, visando melhorar as condições de segurança viária 

(BRASIL, 2018b). A Resolução Nº 740, de 12 de setembro de 2018 (BRASIL, 2018a), vem em seguida 

regulamentar a legislação e contém as iniciativas, ações e metas que, conjuntamente, deverão ser atingidas 

durante os dez anos de vigência do Plano, para que o número de mortes no trânsito seja reduzido em cada 

um dos estados da federação.  

Portanto, o PNATRANS é um Plano congruente com a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, e 

com outras iniciativas mundiais. Por se tratar de uma política pública, deve ser perene, corresponder a uma 

política de Estado e não de governo, e esforços devem ser envidados por todos os envolvidos para o 

alcance dos resultados, independentemente da alternância dos ciclos políticos. 

Sob essa ótica, ascende o problema de pesquisa: Qual análise é possível fazer da implementação do 

PNATRANS, a partir da percepção dos formuladores, especialistas da área de segurança viária e 

executores? 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal do estudo é analisar a implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e 

Lesões no Trânsito (PNATRANS), Lei Nº 13.614/2018, a partir da percepção dos formuladores, 

especialistas e executores, nas esferas federal e estadual, acerca dos fatores de sucesso e barreiras à sua 

implementação. 
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1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O Brasil é um país de dimensões continentais e o principal modal de transportes é o rodoviário. A 

segurança rodoviária é um tema a ser explorado, já que o quantitativo anual de acidentes de trânsito e, 

consequentemente, do número de mortes é significativo e tem elevados custos para o país, como já 

demonstrado nas considerações iniciais. O PNATRANS é uma política de múltiplas ações e metas para a 

melhoria da segurança viária, para serem colocadas em prática durante uma década, a fim de alcançar a 

redução do número de mortes no trânsito e torná-lo um local mais seguro.  

Além do mais, a etapa de implementação da política pública é aquela na qual as decisões a respeito das 

alternativas formuladas são colocadas em prática e, por esse motivo, é uma etapa crítica para os gestores 

públicos, já que deficiências ou vulnerabilidades na concepção da política se tornam visíveis (WU et al., 

2014). É nessa fase, também, que as políticas entregam os resultados e impactos para mitigar, solucionar 

ou prevenir problemas que motivaram a sua formulação (MOTA, 2020). Dois elementos chave compõem 

o processo implementação de políticas públicas: as práticas realizadas pelos agentes implementadores e a 

interação que se estabelece ao longo da implementação (SOARES MEDEIROS; CAVALCANTE, 

2018).  

Por fim, esta pesquisa fornecerá aspectos importantes dessa política pública sob a ótica tanto dos seus 

formuladores e especialistas quanto dos seus executores, e poderá ser uma ferramenta para discussões 

entre os atores envolvidos (policymakers, executores, sociedade). 

1.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo está limitado a avaliar, em um momento específico no tempo, a implementação do 

PNATRANS, apenas nas esferas federal e estadual, o que já engloba uma ampla rede de atores envolvidos. 

Não se considerou a esfera municipal, tendo em vista a inviabilidade de se realizar um estudo tão 

abrangente em tempo tão exíguo para coleta e análise dos dados. Além do mais, tendo em vista que o 

PNATRANS foi instituído e regulamentado no ano 2018, e este é um estudo pioneiro sua implementação, 

optou-se por compreender como ocorre em nível estadual e do Distrito Federal. 

A coleta de dados em nível municipal é importante para a compreensão da implementação de políticas 

executadas na ponta, ou seja, cujas características sejam vistas pela lente dos burocratas de nível de rua, no 

entanto, nessa fase inicial de execução em que se encontra o PNATRNANS esses dados poderiam 
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contribuir pouco, já que cabe os estados gerenciar os dados dos seus municípios e notou-se que ainda há 

uma resistência dos implementadores em nível estadual em se comprometer com a execução da política.  

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos, incluindo esta introdução e as considerações finais. Este 

primeiro capítulo introdutório consiste em uma exposição inicial do tema estudado, do problema de 

pesquisa, dos objetivos do estudo e da motivação para o aprofundamento do tema. 

O segundo capítulo aborda todo o referencial teórico que fundamentou a pesquisa, no tocante à 

implementação de políticas públicas.  

O terceiro capítulo descreve o percurso metodológico, justificando a escolha de métodos combinados 

(qualitativos e quantitativos) e da triangulação de dados nesta pesquisa. Em seguida apresenta uma 

contextualização do PNATRANS. Na sequência, descreve a coleta dos dados secundários (obtidos das 

respostas das instituições às solicitações de informações) e dos dados primários (entrevistas e questionário 

eletrônico). E se encerra com o tratamento aplicado aos dados coletados. 

O quarto capítulo consiste na apresentação dos resultados obtidos nas três etapas de coleta descritas no 

percursos metodológico à luz do referencial teórico.  

O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais desta pesquisa nas perspectivas teóricas e 

práticas, descreve a aplicabilidade dos resultados e tece recomendações para estudos futuros. 

Em seguida são apresentadas as referências que fundamentaram esta pesquisa e os apêndices que a 

complementam.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.1.1 Definições 

Existem diferentes definições para o conceito de políticas públicas, sejam elas as clássicas, oriundas da 

ciência política até às mais atuais, e é fato que não há consenso entre os pesquisadores (DE AZEVEDO 

ALMEIDA, L.; CORRÊA GOMES, R., 2018). Uma linha de pensamento é que a política pública deve 

ter como pressuposto o enfrentamento do problema público (SECCHI, 2017). Nesse sentido, poder ser 

definida como a busca para sair de uma situação inicial (status quo) para uma situação ideal possível de 

setores da vida social, mediante a definição de objetivos, formas de atuação e alocação de recursos para o 

atingimento dos objetivos (SARAVIA, 2006).  

E para que a política pública ocorra, dois elementos são imprescindíveis: a intencionalidade pública ou 

motivo para a sua existência, e a resposta a um problema coletivamente relevante (SECCHI, 2017). Assim, 

o fluxo de decisões de uma política pública pode manter o equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios 

que desalinhem a realidade inicial. Assim, modificar o status quo conta com a dicotomia de promover 

ações ou omissões, preventivas ou corretivas (SARAVIA, 2006).  

Políticas públicas são complexas e por isso são constituídas de um processo, composto por três elementos: 

os atores envolvidos, as instituições e as ideias (HOWLETT, RAMESH; PEARL; 2013). Há uma linha 

de estudiosos, como Heclo (1972), que representam a abordagem estadista ou estadocêntrica, e defendem 

que a elaboração e a implementação de políticas públicas é uma tarefa legítima do Estado, sendo de 

responsabilidade dos atores estatais. Em tese, isso garantiria uma política pública voltada para o 

atendimento do coletivo, do problema público. Essa abordagem estadista é baseada na hierarquia e na 

supremacia do Estado em elaborar as leis e o fazer cumprir dessas perante a sociedade. 

No entanto, outra corrente de estudiosos (RAMOS e SCHABBACH, 2012; SECCHI, 2017) propõe uma 

abordagem multicêntrica ou policêntrica para as políticas públicas, ou seja, quaisquer entes públicos ou 

privados são protagonistas de políticas públicas. Assim, os policymakers ou “fazedores de políticas 

públicas” não seriam apenas agentes estatais e analistas de políticas públicas, mas atores diversos, com o 

objetivo comum de enfrentamento de um problema de ordem pública ou coletiva.  
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2.1.2 Ciclo Político (Policy Cycle) 

Os modelos teóricos de políticas públicas são uma tentativa de explicação para os processos de políticas 

públicas. Nessa perspectiva, os modelos divergem entre si quanto à sua construção em fases sequenciais 

e quanto à forma de interação com o contexto, fatores externos e relações entre os diversos atores 

envolvidos no processo de políticas públicas. A abordagem sequencial é analítica e tem sua utilidade por 

ser uma ferramenta de recorte de objeto de análise, uma vez que a separação em etapas é utilizada como 

referência nos estudos de políticas públicas (SECCHI, 2017; LIMA; D’ASCENZI; 2013). Na prática, 

essas fases não seguem uma sequência exata e independente e, na verdade, são sobrepostas, ocorrem 

concomitantemente e são influenciadas por múltiplos atores e instituições, que estabelecem relações (redes 

formalizadas ou não) em conformidade com suas crenças e interesses, de modo que suas ações são 

afetadas pelo contexto e por fatores externos (DE AZEVEDO ALMEIDA, L.; CORRÊA GOMES, R, 

2018). 

O policy cycle é um modelo sequencial para compreensão das políticas públicas, o qual, embora alvo de 

críticas quanto à inviabilidade de abordagens independentes na compreensão do processo de políticas 

públicas, é muito didático e facilitador para a compreensão de um raciocínio sobre o acontecimento do 

processo (SECCHI, 2017) e, portanto, merece ser conhecido. No modelo teórico entendido como ciclo 

político ou policy-making process, o processo é composto de etapas, as quais se sobrepõem e estão 

interrelacionadas entre si, havendo uma ordem lógica proposta. A divisão de Secchi (2017) é composta 

por sete fases: i) identificação do problema; ii) formação da agenda; iii) formulação de alternativas; iv) 

tomada de decisão; v) implementação; vi) avaliação e vii) extinção.  
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Figura 1 - Policy Cycle (elaborado pelo autor a partir de Secchi, 2017) 

Há algumas diferenças na classificação do policy cycle entre os autores, no entanto, como aponta Frey 

(2000) e Trevisan e Van Bellen (2008), as divisões comuns do policy cycle entre os autores são constituídas 

pelas fases de formulação, implementação e controle das políticas públicas.  

Embora o policy cycle seja um modelo racional, desenvolvido para que cada fase do ciclo ocorra de 

maneira clara, objetiva e de forma individualizada, há limitações a esse modelo: i) o problema nem sempre 

tem clareza e possui objetivos coerentes; ii) as soluções nem sempre existem; iii) as alternativas propostas 

podem não ser imparcialmente comparáveis e iv) tempo e recursos limitam a tomada de decisão 

estruturada (SECCHI, 2017).  

A primeira etapa para emergir uma política pública é a identificação do problema. Em breve síntese, Secchi 

(2017) apresenta três passos para a identificação do problema público, propostos por Sjoblom (1984): i) 

percepção do problema (momento em que um problema atinge a visualização de muitos atores relevantes, 

caracterizando um problema público); ii) definição ou delimitação do problema (síntese do problema, a 

fim de orientar os estudos das causas, soluções, barreiras e avaliações); iii) avaliação da possibilidade de 

solução (vislumbre da mitigação do problema).  
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A construção de uma agenda política se dá quando há aderência de um tema que seja um problema público 

por algum ator político, o qual tenha interesse em encontrar a solução para o problema. A formação da 

agenda é a segunda etapa do policy cycle, essencial para que um problema público possa ser entendido 

como prioritário e possa ser discutido na arena política, a fim de se encontrar um caminho para sua solução 

ou mitigação. Quando um problema entra na agenda política formal ou institucional, significa que integra 

os temas que o poder público decidiu enfrentar (SECCHI, 2017). 

Alguns atores são atuantes e decisivos no processo de políticas públicas, especialmente quanto à formação 

da agenda. A mídia é um exemplo, pois pode influenciar sobremaneira a formação de uma agenda política 

e sua transformação em agenda institucional. A mídia tem a capacidade de moldar a opinião pública e é 

muito comum que problemas públicos ganhem relevância e força com a exposição midiática (SECCHI, 

2017). 

O terceiro passo do policy cycle consiste na formulação de alternativas, ou seja, devem ser identificados 

com clareza objetivos e metas e avaliadas as estratégias de intervenção para o problema. Secchi (2017, p. 

48) pondera que nessa etapa “são elaborados métodos, programas, estratégias ou ações que poderão 

alcançar os objetivos estabelecidos”. Interessante é que um objetivo não possui um caminho único para 

ser alcançado, de modo que várias alternativas podem ser construídas para que sejam discutidas e avaliadas 

pelo policymaker, englobando recursos humanos, técnicos, financeiros e materiais. 

A etapa seguinte do modelo refere-se à tomada de decisão, momento no qual os interesses dos atores são 

equacionados e as alternativas de solução escolhidas para lidar com o problema público são apresentadas 

e avaliadas. Em linhas gerais, Secchi (2017) indica três maneiras para compreender como as alternativas 

são escolhidas para a solução de problemas públicos. A primeira se refere ao modelo de racionalidade, ou 

seja, os atores que tomam as decisões primeiro identificam os problemas e então propõem as soluções. A 

segunda refere-se ao ajuste dos problemas às soluções e as soluções aos problemas, ou seja, problemas e 

soluções ocorrem simultaneamente e passam por comparações sucessivas limitadas. Já a terceira forma 

advém do pressuposto que o tomador de decisão detém uma solução e, motivado, busca o problema, 

invertendo neste caso as etapas iniciais do policy cycle. 

A quinta etapa do policy cycle diz respeito à implementação da política pública, na qual são produzidos 

resultados concretos desta, ou seja, as ações são colocadas em prática para sanar ou minimizar um 

problema público. Autores (SABATIER, 1986; VAN METER; VAN HORN, 1975; STOKER, 1989) 

indicam que a implementação de políticas públicas pode ocorrer segundo o modelo top-down (de cima 

par baixo), de forma normativa e prescritiva, ou conforme o modelo bottom-up (de baixo para cima), que 

conta com as habilidades e autonomia dos implementadores na ponta (SOARES MEDEIROS, 2016; 
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LOTTA, 2010), definições que serão melhor exploradas no capítulo de implementação de políticas 

públicas. 

A sexta etapa corresponde à avaliação da política pública, que apresenta muitos parâmetros para sua 

classificação. Uma classificação molda-se ao momento em que é realizada a avaliação, podendo ser, pela 

literatura clássica, ex ante (antes da sua implementação) ou ex post (após a sua implementação). Nesse 

contexto, a avaliação ex ante tem por objetivo subsidiar a decisão de implementar ou não a política ou 

programa e ordenar os projetos segundo sua eficiência quanto ao atingimento dos objetivos estipulados 

(RAMOS; SCHABBACH, 2012). Já a avaliação ex post pode ser realizada durante a execução de um 

programa, para que os resultados possam prestar informações se o programa deve continuar ou não, ou 

ainda ser redirecionado. Quando a avaliação é feita após a conclusão do programa, dados relevantes do 

alcance dos resultados irão indicar se o mesmo deve ser replicado ou não (RAMOS; SCHABBACH, 

2012). 

Secchi (2017) traz uma divisão a mais nos momentos de avaliação das políticas públicas, sugerindo as 

avaliações in itinere, também conhecidas como avaliações formativas, que ocorrem durante a 

implementação. O autor traz para esse momento o conceito de monitoramento, que tem por intuito dar 

respostas para ajustes imediatos na política. No entanto, essa abordagem diverge da visão desta 

pesquisadora e de autores (RAMOS; SCHABBACH,  2012; OLIVEIRA, PASSADOR, 2018; 

TREVISAN, BELLEN, 2008), que classificam as avaliações formativas como intermediárias e não como 

monitoramento.  

O monitoramento é uma atividade gerencial interna, realizada durante o período de execução e operação, 

enquanto a avaliação é voltada para o impacto provocado pela política em seus beneficiários, podendo ser 

realizada tanto antes, durante ou após a implementação. Para esses autores, embora no policy cycle a fase 

de avaliação esteja localizada após a etapa de implementação, a avaliação de uma política pública é 

complementar ao monitoramento, de modo que ambos processos devem acontecer em todas as etapas, 

com vistas a possibilitar que os gestores acompanhem as ações, redirecionando-as quando necessário.  

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.2.1 Perspectivas de implementação top-down e bottom-up 

A implementação de políticas públicas é uma etapa do policy clycle, localizada após as etapas de 

identificação do problema, formação da agenda, formulação de alternativas e tomada de decisão, e 

imediatamente anterior à fase de avaliação da política (SECCHI, 2017). É durante a implementação que 
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as decisões a respeito das alternativas formuladas são colocadas em prática e, por esse motivo, é uma fase 

crítica para os gestores públicos, já que deficiências ou vulnerabilidades na concepção da política se tornam 

visíveis (WU et al, 2014). 

É objeto da etapa de implementação a compreensão da sequência de acontecimentos posteriores à 

formulação da política, incluindo o empenho em administrá-la e as consequências do processo de 

implementação sobre as pessoas, pois é nesta etapa que os produtos da política são entregues aos seus 

beneficiários (SOARES MEDEIROS, 2016). Por este motivo, é um estágio decisivo no processo de 

políticas públicas, no qual são apresentados os resultados e impactos para mitigar, solucionar ou prevenir 

problemas que motivaram a sua formulação. 

O processo de implementação de uma política pública pode ocorrer de duas maneiras, top-down ou 

bottom-up, definições essas encontradas na literatura e que foram propostas nas décadas de 70 e 80 (VAN 

METER; VAN HORN, 1975; SABATIER, 1986; STOKER, 1989). Uma política top-down é aquela na 

qual a implementação é respaldada em normativos, de modo que os objetivos das políticas sejam 

consistentes, com o menor número de atores possível, limitando a extensão das mudanças necessárias à 

implantação da política e colocando a responsabilidade dessa fase em um agente solidário com os 

objetivos da política. Ou seja, a implementação é um processo prescritivo e normativo e os atores locais 

são obstáculos à implementação bem sucedida de uma política, que visa neutralizar e controlar a ação dos 

agentes por meio de normas e coerções, a fim de se alcançar o sucesso da política (LOTTA, 2017). 

Segundo Mota (2020), o trabalho de maior destaque na abordagem top-down é o de Sabatier e Mazmanian 

(1980), no qual esses autores elencam seis fatores cruciais à estrutura dessa forma de implementação: 1) 

objetivos claros e consistentes; 2) teoria causal adequada; 3) estruturação legal que garanta o cumprimento 

pelos executores e grupo alvo; 4) implementadores empenhados e competentes; 5) apoio soberano dos 

grupos de interesse e decisão ao longo de todo o processo; e 6) contexto socioeconômico que não 

enfraqueça o apoio político ou a teoria causal que motivou a formulação da política. 

Em oposição, para uma implementação bottom-up o sucesso de um programa ou política estaria ligado às 

habilidades dos indivíduos na estrutura de implementação e à autonomia que os níveis descentralizados 

têm para implementar a política, considerando, portanto, a perspectiva da base ou executores da política  

(MATLAND, 1995; WINTER, 2012, LOTTA, 2017). Isso porque, para esses autores, seria inviável tentar 

controlar as ações desses agentes da ponta, denominados por Lipsky (2019) burocratas de nível de rua e, 

por esse motivo, políticas centrais (top-down) não representariam a realidade das condições locais. 

Ante essas duas possibilidades, Mota (2020) defende que  a adoção de abordagens de implementação top-

down ou bottom-up na análise de políticas públicas deve ser congruente ao objeto e ao objetivo do estudo. 
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Desta maneira, abordagens top-down seriam apropriadas quando se deseja analisar a eficácia de um único 

programa ou o desempenho médio dos implementadores, enquanto uma abordagem bottom-up seria mais 

adequada para avaliar contextos em que há multiplicidade de atores e programas e o interesse é aferir a 

variação de diferentes dinâmicas locais. 

A abordagem bottom-up no Brasil ganhou força com a Constituição de 1988, onde o federalismo deu 

espaço a uma descentralização aos estados e municípios, num primeiro momento bastante pulverizada e 

com pouca coordenação entre os entes federativos. Essa municipalização é uma vantagem quando 

comparada à centralização das ações em um país continental como o Brasil e suas especificidades locais, 

pois propicia melhor eficiência na alocação de recursos e na implementação das políticas. No entanto, há 

um contraponto à teoria, já que resultados negativos dessa municipalização foram identificados na prática, 

como a dependência financeira ou escassez de recursos para atender as demandas dos cidadãos; a baixa 

capacidade administrativa dos municípios e estados, dificultando a formulação e implementação do 

programas, mesmo aqueles com contrapartida federal; além do clientelismo (ABRUCIO, 2010). 

Aspectos da implementação da política foram evoluindo nesse cenário, como é o caso do Sistema Único 

de Saúde (SUS), de modo que a política descentralizada adotou estratégias mais equilibradas, com 

estrutura administrativa federal organizada e dotada de capacidade e capilaridade para coordenar a política. 

O  apoio de coalizões sanitaristas fortes que exerceram consenso a respeito do modelo e influenciaram a 

escolha das políticas pelo ministro foi importante, pois o fortalecimento das arenas de discussão e 

deliberação privilegiaram o processo de negociação e aprendizado, para lidar com os constantes conflitos 

na busca por soluções (ABRUCIO, 2010). 

Ambas as abordagens de implementação de políticas públicas (bottom-up e top-down) têm por fator 

essencial ao favorecimento do processo de implementação, a cooperação entre os atores envolvidos, 

especialmente a abordagem bottom-up, que conta com uma amplitude maior de entes envolvidos no 

processo de implementação e, sobretudo em diferentes esferas de governo. Por esse motivo, a visão dos 

executores do programa, principalmente em políticas descentralizadas no contexto federativo, é 

importante para identificar os determinantes da cooperação ou da resistência no processo de 

implementação. Assim, dois elementos sobressaem nesse processo: as práticas realizadas pelos agentes 

implementadores e a interação que se estabelece ao longo da implementação (SOARES MEDEIROS; 

CAVALCANTE, 2018).  
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2.2.2 Perspectivas de implementação com base nas redes de interação 

A partir dos anos 2000 os estudos de implementação de políticas públicas avançaram no sentido de 

considerar a influência dos diversos atores e organizações no processo de implementação, tendo por base 

a perspectiva de que as políticas são formuladas e implementadas em ambientes de governança multinível, 

com múltiplos atores e camadas. Nesse sentido, as políticas são implementadas a partir da relação e da 

interação dos entes, o que ocorre em ambientes de conflitos e de negociações constantes. Logo, a 

dicotomia entre as correntes bottom-up e top-down perdeu força para abordagens mais amplas, levando 

em consideração a pluralidade de envolvidos na implementação das políticas públicas (LOTTA; 2017). 

Essa circunstância abriu espaço para que os acadêmicos investigassem além do alcance dos resultados do 

programas, de modo que atenção fosse requerida a como se dá a implementação de uma política pública, 

comportamento dos stakeholders, dinâmica organizacional, rede de interação e como as mudanças nos 

cenários são gerenciadas pelos envolvidos, organizações e rede de interação. (WINTER, 2012; STRUYK, 

2007).  

A interação ao longo do caminho de implementação a fim de estabelecer relações de cooperação ocorre 

por meio de processos dinâmicos e negociação entre os formuladores da política pública e os responsáveis 

por sua execução, já que os programas e as políticas têm significados diferentes para os atores envolvidos, 

no tocante aos objetivos, recursos disponíveis e resultados esperados (SOARES MEDEIROS; 

CAVALCANTE, 2018; LOTTA, 2017). 

Desta forma, o caráter dinâmico do processo de implementação revela duas tendências. Uma é a 

diminuição do risco de cooperação ao longo do processo, uma vez que inicialmente os atores tendem a 

adotar uma postura de desconfiança, que gradualmente é substituída por forças de confiança resultantes 

das interações, o que torna o comportamento mais previsível. A segunda é o aumento do risco de abandono 

da política por parte dos atores intervenientes ao longo do processo, o que tem maior impacto quando o 

grupo de envolvidos está coeso, fazendo com que as perdas sejam mais significativas (MOTA, 2020).  

2.2.3 Barreiras e fatores de sucesso à implementação de políticas públicas 

Tendo em vista a complexidade dos fatores envolvidos na implementação de uma política pública, Soares 

Medeiros e Cavalcante (2018) argumentam que o processo de implementação de políticas públicas é 

multicausal e intricado e, portanto, conta com fatores determinantes que atuam tanto como facilitadores / 

indutores quanto como barreiras / obstáculos. Wu et al. (2014) identificaram categorias gerais de análise 

que podem ser entraves ao processo de implementação de políticas públicas, as quais estão relacionadas 
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às três dimensões do processo de políticas: i) objetivos coerentes para a formulação de políticas públicas 

integradas; ii) forte apoio e autorização para a sua implementação e; iii) capacidade operacional suficiente 

para executar a política ou programa. As barreiras típicas apresentadas pelos autores constam no Quadro 

1.  

Quadro 1 - Barreiras típicas de implementação de políticas públicas 

Problema Descrição 
Barreiras políticas (de suporte e autorização) 
Autorização lenta Planos e mobilização de recursos avançam muito lentamente, devido à 

existência de múltiplos pontos de veto entre os stakeholders em uma rede, 
tornando o progresso difícil. 

Fraco apoio politico Os planos podem progredir e até mesmo atingir níveis moderados de 
sucesso na fase de projeto-piloto, enquanto “voam sob o radar” de 
políticos importantes com interesses opostos, até que o programa comece 
a ser “ampliado”. 

Oposição burocrática Figuras fundamentais na rede de órgãos encarregadas de implementar 
uma política pública retardam ou sabotam a implementação, devido à 
baixa prioridade do projeto, falta de incentivos e/ou interesses conflitantes. 

Fracos incentivos ao implementador Os implementadores locais (executivos de coordenação do governo local 
ou o pessoal de linha de frente de órgãos), que não foram consultados 
durante a fase de tomada de decisão, não têm adesão ou incentivos 
adequados para cumprir com as diretivas a partir de seu nível de atuação. 

Barreiras de competência analítica 
Missões vagas ou múltiplas A natureza intersetorial dos planos e da implementação leva ao 

acobertamento dos objetivos conflitantes ou à não especificação clara das 
permutas em termos operacionais. 

Mudanças de prioridades Trocas feitas durante a tomada de decisão da política pública – por 
exemplo, entre as dimensões ambientais e econômicas de um problema – 
poderão ter de ser reconsideradas em função de mudanças nas condições 
econômicas e políticas. 

Má concepção Programas sociais ou ambientais que provavelmente não vão funcionar 
como o esperado, devido a diversos obstáculos deixados sem solução na 
concepção do programa; a falha está mais do que determinada – ou seja, 
ela vai ocorrer se qualquer das barreiras for ignorada. 

Viabilidade desigual Diferentes componentes dos planos integrados podem estar 
operacionalmente ligados – um só pode avançar se todos estiverem 
juntamente presentes – sujeitando as operações ao “elo mais fraco”. 

Barreiras de capacidade operacional 
Limitações de fundos O envio dos fundos necessários para a implementação dos planos 

aprovados demora para ser concretizado, impedindo o progresso, 
enquanto os elementos-chave da situação mudam na prática e/ou os 
apoiadores iniciais desanimam e abandonam os esforços. 

Má estrutura de gestão ou capacidade 
de coordenação de rede 

Precedentes de coordenação deficientes entre os principais órgãos – 
exacerbados no caso de parcerias intersetoriais – tornam as decisões de 
rotina lentas e a implementação disfuncional. 

Falta de clareza nos planos 
operacionais 

Planos aprovados e financiados são mal administrados devido à má 
especificação de papéis, responsabilidades e prestação de contas. O 
problema é muitas vezes agravado por sistemas de supervisão e 
informação deficientes. 

Fonte: Wu et al. (2014). 
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Para Wu et al (2014), a primeira categoria, barreiras políticas de suporte e de autorização, envolve a falta 

de apoio burocrático e político suficiente para a implementação, como a existência de múltiplos pontos de 

veto entre os stakeholders, a baixa prioridade ou existência de interesses conflitantes que retardam a 

implementação. 

A segunda categoria, barreiras de competência analítica, está relacionada à concepção da política, pois essa 

pode falhar se má concebida, mesmo se implementada conforme o pretendido ou ainda, os objetivos e 

resultados esperados podem ser vagos para serem traduzidos operacionalmente. E por fim, a terceira 

categoria, barreiras de capacidade operacional, é elencada pelos autores como a base da implementação, e 

essa categoria inclui muito mais do que requisitos de capacitação, envolvendo desde recursos humanos e 

financeiros, procedimentos institucionais que suportem as políticas públicas e capacidades sociais que 

ajudem a determinar como agrupamentos sociais irão responder a iniciativas de implementação.  

Assim como existem variáveis que podem influenciar negativamente o processo de implementação de 

uma política, há fatores que podem facilitar ou influenciar positivamente. Da análise dos fatores de sucesso 

nos diversos contextos apresentados pelos autores (STRUYK, 2007; GIACCHINO; KAKABADSE, 

2003; O’TOOLE, 1986; PAPADIMITRIOU e PHINNEMORE, 2003; GOEL et al., 2012) foi possível 

identificar os fatores de sucesso convergentes. Para isso, foram compilados na tabela a seguir os fatores 

cujas características e definições eram símiles ou que mais se aproximavam entre si sob a ótica dos autores, 

e estão ordenados dos que mais se repetiram para os que menos se repetiram. 

Quadro 2 - Síntese dos fatores de sucesso à implementação de uma política pública x autores 

FATORES DE SUCESSO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

FATOR DE 
SUCESSO 

AUTORES DESCRIÇÃO DO FATOR DE SUCESSO 

Comprometimento Giacchino e Kakabadse (2003) Os envolvidos com a política devem ter compromisso, 
responsabilidade política, atividades voltadas para a ação; 

atitudes e percepções dos implementadores devem demonstrar 
comprometimento com a política 

Struyk (2007) 

De O’Toole (1986) 

Papadimitriou e Phinnemore (2003) 

Características  
da política 

Struyk (2007) A política deve ser concebida com clareza, consistência, eficácia, 
especificidade de metas e procedimentos 

Giacchino e Kakabadse (2003) 

De O’Toole (1986) 

Papadimitriou e Phinnemore (2003) 

Recursos Struyk (2007) Os recursos devem ser providos no sentido amplo: recursos 
financeiros, humanos (em quantidade e capacidade) e 
institucionais necessários à implementação da política De O’Toole (1986) 

Papadimitriou e Phinnemore (2003) 

Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

Giacchino e Kakabadse (2003) 
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FATORES DE SUCESSO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

FATOR DE 
SUCESSO 

AUTORES DESCRIÇÃO DO FATOR DE SUCESSO 

Atores Struyk (2007) A política deve contar com uma rede estruturada de 
implementação com os múltiplos atores, com habilidades e 

competências para atuar no sentido de promover a implementação 
da política 

De O’Toole (1986) 

Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

Alinhamento  
do público-alvo 

Struyk (2007) Os beneficiários devem apoiar as políticas e programas, e estar 
envolvidos nas etapas de formulação e tomada de decisão por 

meio de consultas públicas Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

De O’Toole (1986) 

Contexto Struyk (2007) O contexto engloba os ambientes interno e externo, bem como os 
cenários político e econômico 

Papadimitriou e Phinnemore (2003) 

Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

Gestão do 
conhecimento 

Struyk (2007) A gestão do conhecimento é importante pois valoriza a 
experiência dos envolvidos, bem como se utiliza de casos de 

sucesso semelhantes entre implementadores, a fim de servir como 
modelo, favorecendo a implementação 

Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

De O’Toole (1986) 

Apoio à política Giacchino e Kakabadse (2003) É essencial garantir a consistência e a intensidade do apoio, sendo 
um ponto crítico para a continuidade dos projetos no caso de 

alternância de lideranças Struyk (2007) 

Liderança Giacchino e Kakabadse (2003) Deve haver um responsável legítimo pela política, para integrar 
os envolvidos, uma figura que seja representativa e que exerça 

liderança para a implementação da política Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

Mudança Papadimitriou e Phinnemore (2003) O gerenciamento das mudanças é importante para direcionar os 
rumos da política e ajustar seu curso, para que cenários de 

mudança possam ser oportunidades e não ameaças Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

Gestão de projetos Giacchino e Kakabadse (2003) A implementação de sucesso deve ser gerenciada como na gestão 
de projetos, designando papéis e responsabilidades, canalizando 
as partes interessadas para trabalhar em conjunto por meio do 
alinhamento de metas e do compartilhamento de informações 

Goel, Dwivedi e Sherry (2012) 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir das barreiras típicas elencadas por Wu et al (2014) para a implementação adequada de uma 

política pública descritas no Quadro 1, e dos fatores de sucesso sintetizados no Quadro 2, foi possível 

estabelecer uma correlação de como os fatores de sucesso também poderiam se comportar como barreiras, 

a depender da sua existência ou da sua ausência na implementação das políticas. Essa junção representa a 

visão da pesquisadora à luz da teoria e foi aplicada para obtenção dos resultados desta pesquisa.
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Quadro 3 - Correlação dos fatores de sucesso e das barreiras para a implementação das políticas públicas 

FATOR DE 
SUCESSO 

DESCRIÇÃO DO FATOR 
DE SUCESSO 

CATEGORIAS GERAIS 
DAS BARREIRAS 
ATRIBUÍDAS AO 

FATOR DE SUCESSO 

BARREIRAS  
(WU ET AL, 

2014) 
DESCRIÇÃO DAS BARREIRAS CONSOLIDAÇÃO DA DESCRIÇÃO 

DAS BARREIRAS 

Comprometimento 

Os envolvidos com a política 
devem ter compromisso, 
responsabilidade política, 
atividades voltadas para a 

ação; atitudes e percepções 
dos implementadores devem 

demonstrar comprometimento 
com a política 

Barreiras políticas de 
suporte e autorização 

Fracos 
incentivos ao 

implementador 

Os implementadores locais (executivos de 
coordenação do governo local ou o pessoal de linha de 
frente de órgãos), que não foram consultados durante a 

fase de tomada de decisão, não têm adesão ou 
incentivos adequados para cumprir com as diretivas a 

partir de seu nível de atuação. 

A falta de comprometimento dos 
envolvidos na política, principalmente na 
ponta, está associada muitas vezes à não 
participação na tomada de decisão, que 

contribui para a falta de adesão ao plano ou 
falta de incentivos para cumprir as diretivas 
no seu nível de atuação. O que ocasiona o 
retardo ou sabotagem da implementação, 
demonstrando interesses conflitantes ou 

baixa prioridade do projeto 

Oposição 
burocrática 

Figuras fundamentais na rede de órgãos encarregadas 
de implementar uma política pública retardam ou 

sabotam a implementação, devido à baixa prioridade 
do projeto, falta de incentivos e/ou interesses 

conflitantes. 

Viabilidade 
desigual 

Diferentes componentes dos planos integrados podem 
estar operacionalmente ligados – um só pode avançar 
se todos estiverem juntamente presentes – sujeitando 

as operações ao “elo mais fraco”. 

Características  
da política 

A política deve ser concebida 
com clareza, consistência, 
eficácia, especificidade de 

metas e procedimentos 

Barreiras de competência 
analítica (objetivos 

coerentes da política 
pública) 

Má concepção 

Programas sociais ou ambientais que provavelmente 
não vão funcionar como o esperado, devido a diversos 

obstáculos deixados sem solução na concepção do 
programa; a falha está mais do que determinada – ou 

seja, ela vai ocorrer se qualquer das barreiras for 
ignorada. 

Uma política concebida sem clareza de 
metas, consistência e eficácia conta com 

problemas de concepção e implica missões 
vagas ou múltiplas, o que será um obstáculo 

evidenciado durante a implementação 
Missões vagas 
ou múltiplas 

A natureza intersetorial dos planos e da implementação 
leva ao acobertamento dos objetivos conflitantes ou à 

não especificação clara das permutas em termos 
operacionais. 

Recursos 

Os recursos devem ser 
providos no sentido amplo de 
recursos financeiros, humanos 
(em quantidade e capacidade) 
e institucionais necessários à 
implementação da política 

Barreiras de capacidade 
operacional 

Limitação de 
fundos 

O envio dos fundos necessários para a implementação 
dos planos aprovados demora para ser concretizado, 

impedindo o progresso, enquanto os elementos-chave 
da situação mudam na prática e/ou os apoiadores 

iniciais desanimam e abandonam os esforços. 

A ausência de recursos financeiros e 
humanos qualificados e em quantidade 

suficiente impede o progresso do programa 
e cria uma situação de desânimo e 

abandono da política pelos apoiadores 
iniciais 
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FATOR DE 
SUCESSO 

DESCRIÇÃO DO FATOR 
DE SUCESSO 

CATEGORIAS GERAIS 
DAS BARREIRAS 
ATRIBUÍDAS AO 

FATOR DE SUCESSO 

BARREIRAS  
(WU ET AL, 

2014) 
DESCRIÇÃO DAS BARREIRAS CONSOLIDAÇÃO DA DESCRIÇÃO 

DAS BARREIRAS 

Atores 

A política deve contar com 
uma rede estruturada de 
implementação com os 
múltiplos atores, com 

habilidades e competências 
para atuar no sentido de 

promover a implementação da 
política 

Barreiras políticas de 
suporte e autorização 

Fraco apoio 
político 

Os planos podem progredir e até mesmo atingir níveis 
moderados de sucesso na fase de projeto-piloto, 

enquanto “voam sob o radar” de políticos importantes 
com interesses opostos, até que o programa comece a 

ser “ampliado”. 

A ausência de entendimento entre os 
múltiplos atores de uma rede cria pontos de 
veto ao programa, tornando o seu progresso 

lento e desarticulando o plano para sua 
implementação Autorização 

lenta 

Planos e mobilização de recursos avançam muito 
lentamente, devido à existência de múltiplos pontos de 

veto entre os stakeholders em uma rede, tornando o 
progresso difícil. 

Contexto 
O contexto engloba os 

ambientes interno e externo, 
bem como os cenários 
políticos e econômicos 

Barreiras políticas de 
suporte e autorização 

 
 
 
 
 

Barreiras de competência 
analítica 

 
 
 
 
 

Barreiras de capacidade 
operacional 

Fraco apoio 
político 

 
 

Oposição 
burocrática 

 
 

Mudanças de 
prioridades 

 
 
Má estrutura 
de gestão ou 

capacidade de 
coordenação 

de rede 
 
 

Viabilidade 
desigual 

Os planos podem progredir e até mesmo atingir níveis 
moderados de sucesso na fase de projeto-piloto, 

enquanto “voam sob o radar” de políticos importantes 
com interesses opostos, até que o programa comece a 

ser “ampliado”. 
Figuras fundamentais na rede de órgãos encarregadas 

de implementar uma política pública retardam ou 
sabotam a implementação, devido à baixa prioridade 

do projeto, falta de incentivos e/ou interesses 
conflitantes. 

Trocas feitas durante a tomada de decisão da política 
pública – por exemplo, entre as dimensões ambientais 

e econômicas de um problema – poderão ter de ser 
reconsideradas em função de mudanças nas condições 

econômicas e políticas. 
Precedentes de coordenação deficientes entre os 

principais órgãos – exacerbados no caso de parcerias 
intersetoriais – tornam as decisões de rotina lentas e a 

implementação disfuncional. 
Precedentes de coordenação deficientes entre os 

principais órgãos – exacerbados no caso de parcerias 
intersetoriais – tornam as decisões de rotina lentas e a 

implementação disfuncional. 

Os fatores ambientais permeiam todas as 
categorias de barreiras, já que o contexto 
influencia o apoio à política, os cenários 

econômico e financeiro, podendo acarretar 
mudança de prioridades. Além disso, a má 

estrutura de coordenação de rede afeta 
diretamente a forma como a política é 

direcionada institucionalmente e 
coordenada, atrapalhando a relação entre 

parceiros e trazendo problemas de 
implementação 

Gestão do 
conhecimento 

A gestão do conhecimento é 
importante pois valoriza a 

experiência dos envolvidos, 
bem como se utiliza de casos 
de sucesso semelhantes entre 

Barreiras de capacidade 
operacional 

Má estrutura 
de gestão ou 

capacidade de 
coordenação 

de rede 

Precedentes de coordenação deficientes entre os 
principais órgãos – exacerbados no caso de parcerias 
intersetoriais – tornam as decisões de rotina lentas e a 

implementação disfuncional. 

A ausência de gestão do conhecimento 
demonstra fraquezas na coordenação. A não 
observância de experiências de insucesso e 

sua replicação, com desconsideração da 
experiência de parceiros, ocasiona lentidão 
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FATOR DE 
SUCESSO 

DESCRIÇÃO DO FATOR 
DE SUCESSO 

CATEGORIAS GERAIS 
DAS BARREIRAS 
ATRIBUÍDAS AO 

FATOR DE SUCESSO 

BARREIRAS  
(WU ET AL, 

2014) 
DESCRIÇÃO DAS BARREIRAS CONSOLIDAÇÃO DA DESCRIÇÃO 

DAS BARREIRAS 

implementadores, a fim de 
servir como modelo, 

favorecendo a implementação 

e dificuldades institucionais na fase de 
implementação 

Apoio à política 

É essencial garantir a 
consistência e a intensidade 
do apoio, sendo um ponto 

crítico para a continuidade dos 
projetos no caso de 

alternância de lideranças 

Barreiras políticas de 
suporte e autorização 

Fraco apoio 
político 

Os planos podem progredir e até mesmo atingir níveis 
moderados de sucesso na fase de projeto-piloto, 

enquanto “voam sob o radar” de políticos importantes 
com interesses opostos, até que o programa comece a 

ser “ampliado”. 

O fraco apoio político contribui para que 
uma política tenha menos visibilidade e 

notoriedade e seja uma política pequena, de 
governo e não de estado, com grandes 

chances de não ser implementada 

Liderança 

Deve haver um responsável 
legítimo pela política, para 
integrar os envolvidos, uma 

figura que seja representativa 
e que exerça liderança para a 

implementação da política 

Barreiras de capacidade 
operacional 

Má estrutura 
de gestão ou 

capacidade de 
coordenação 

de rede 
 

Falta de 
clareza nos 

planos 
operacionais 

 
Precedentes de coordenação deficientes entre os 

principais órgãos – exacerbados no caso de parcerias 
intersetoriais – tornam as decisões de rotina lentas e a 

implementação disfuncional. 

A ausência de liderança demonstra 
problemas de gestão ou de coordenação de 

rede das instituições, bem como está 
relacionada à má especificação dos papéis e 
responsabilidades e da prestação de contas, 

o que faz com que as iniciativas pró- 
política sejam desorganizadas e diminui a 
performance e eficácia da implementação 

Planos aprovados e financiados são mal administrados 
devido à má especificação de papéis, responsabilidades 

e prestação de contas. O problema é muitas vezes 
agravado por sistemas de supervisão e informação 

deficientes. 

Mudança 

O gerenciamento das 
mudanças é importante para 

direcionar os rumos da 
política e ajustar seu curso, 

para que cenários de mudança 
possam ser oportunidades e 

não ameaças 

Barreiras de competência 
analítica (objetivos 

coerentes da política 
pública) 

Mudanças de 
prioridades 

Trocas feitas durante a tomada de decisão da política 
pública – por exemplo, entre as dimensões ambientais 

e econômicas de um problema – poderão ter de ser 
reconsideradas em função de mudanças nas condições 

econômicas e políticas 

Desconsiderar mudanças é fechar as portas 
para as oportunidades e não se preparar 

para ajustes na política, o que pode trazer 
impactos negativos na sua implementação 

Gestão de projetos 

A implementação de sucesso 
deve ser gerenciada como na 

gestão de projetos, designando 
papéis e responsabilidades, 

canalizando as partes 
interessadas para trabalhar em 

conjunto por meio do 
alinhamento de metas e do 

compartilhamento de 
informações 

Barreiras de competência 
operacional 

Má estrutura 
de gestão ou 

capacidade de 
coordenação 

de rede 

Precedentes de coordenação deficientes entre os 
principais órgãos – exacerbados no caso de parcerias 
intersetoriais – tornam as decisões de rotina lentas e a 

implementação disfuncional. 

Não aplicar a gestão de projetos, com 
responsabilidades claras e trabalho em 

conjunto dos envolvidos para um objetivo 
comum gera pouco envolvimento na 

implementação e demonstra dificuldades de 
gestão e coordenação de rede, fazendo com 

que decisões de rotina sejam lentas e a 
implementação da política seja disfuncional 
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FATOR DE 
SUCESSO 

DESCRIÇÃO DO FATOR 
DE SUCESSO 

CATEGORIAS GERAIS 
DAS BARREIRAS 
ATRIBUÍDAS AO 

FATOR DE SUCESSO 

BARREIRAS  
(WU ET AL, 

2014) 
DESCRIÇÃO DAS BARREIRAS CONSOLIDAÇÃO DA DESCRIÇÃO 

DAS BARREIRAS 

Alinhamento do 
público-alvo 

Os beneficiários devem apoiar 
as políticas e programas, e 
estar envolvidos nas etapas 

por meio de consultas 
públicas 

Barreiras políticas de 
suporte e autorização 

Autorização 
lenta 

Planos e mobilização de recursos avançam muito 
lentamente, devido à existência de múltiplos pontos de 

veto entre os stakeholders em uma rede, tornando o 
progresso difícil. 

A falta de alinhamento dos beneficiários 
pode gerar dificuldades na implementação 

da política pública, principalmente se 
estiverem em discordância com a política e 
não tiverem participado da sua elaboração 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Wu et al (2014); Giacchino e Kakabadse (2003); Struyk (2007); De O’Toole (1986); Papadimitriou e Phinnemore (2003) e  Goel, Dwivedi e Sherry (2012).
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Portanto, a partir da correlação estabelecida no Quadro 3 foi possível sintetizar a categorização proposta 

pela pesquisadora para fatores de sucesso e barreiras, conforme a descrição vinculada ao seu 

comportamento. As categorias gerais adotadas são advindas das três categorias gerais apontadas por Wu 

et al (2014): política, analítica e operacional. O Quadro 4 apresenta a síntese dessa categorização. 

Quadro 4 - Categorização dos fatores e descrição do comportamento como fator de sucesso ou barreira 

CATEGORIAS 
GERAIS 

FATOR  
DE SUCESSO / 

BARREIRA 

DESCRIÇÃO DO 
FATOR QUANDO SE 
COMPORTA COMO 

FATOR DE SUCESSO 

DESCRIÇÃO DO FATOR 
QUANDO SE COMPORTA 

COMO BARREIRA 

Política Comprometimento 

Os envolvidos com a 
política devem ter 

compromisso, 
responsabilidade política, 
atividades voltadas para a 

ação; atitudes e percepções 
dos implementadores 

devem demonstrar 
comprometimento com a 

política 

A falta de comprometimento dos 
envolvidos na política, 

principalmente na ponta, está 
associada muitas vezes à não 

participação na tomada de decisão, 
que contribui para a falta de 
adesão ao plano ou falta de 
incentivos para cumprir as 

diretivas no seu nível de atuação. 
O que ocasiona o retardo ou 

sabotagem da implementação, 
demonstrando interesses 

conflitantes ou baixa prioridade do 
projeto 

Política Apoio à política 

É essencial garantir a 
consistência e a intensidade 
do apoio, sendo um ponto 
crítico para a continuidade 

dos projetos no caso de 
alternância de lideranças 

O fraco apoio político contribui 
para que uma política tenha menos 

visibilidade e notoriedade e seja 
uma política pequena, de governo 

e não de estado, com grandes 
chances de não ser implementada 

Política Alinhamento 
público-alvo 

Os beneficiários devem 
apoiar as políticas e 
programas, e estar 

envolvidos nas etapas por 
meio de consultas públicas 

A falta de alinhamento dos 
beneficiários pode gerar 

dificuldades na implementação da 
política pública, principalmente se 
estiverem em discordância com a 
política e não tiverem participado 

da sua elaboração 

Analítica 
(objetivos 

coerentes da 
política pública) 

Características da 
política 

A política deve ser 
concebida com clareza, 
consistência, eficácia, 

especificidade de metas e 
procedimentos 

Uma política concebida sem 
clareza de metas, consistência e 
eficácia conta com problemas de 

concepção e implica missões 
vagas ou múltiplas, o que será um 
obstáculo evidenciado durante a 

implementação 

Analítica 
(objetivos 

coerentes da 
política pública) 

Mudança 

O gerenciamento das 
mudanças é importante para 

direcionar os rumos da 
política e ajustar seu curso, 

para que cenários de 
mudança possam ser 
oportunidades e não 

ameaças 

Desconsiderar mudanças é fechar 
as portas para as oportunidades e 
não se preparar para ajustes na 

política, o que pode trazer 
impactos negativos na sua 

implementação 
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CATEGORIAS 
GERAIS 

FATOR  
DE SUCESSO / 

BARREIRA 

DESCRIÇÃO DO 
FATOR QUANDO SE 
COMPORTA COMO 

FATOR DE SUCESSO 

DESCRIÇÃO DO FATOR 
QUANDO SE COMPORTA 

COMO BARREIRA 

Operacional Recursos 

Os recursos devem ser 
providos no sentido amplo 

de recursos financeiros, 
humanos (em quantidade e 
capacidade) e institucionais 

necessários à 
implementação da política 

A ausência de recursos financeiros 
e humanos qualificados e em 

quantidade suficiente impede o 
progresso do programa e cria uma 
situação de desânimo e abandono 

da política pelos apoiadores 
iniciais 

Operacional Gestão do 
conhecimento 

A gestão do conhecimento é 
importante pois valoriza a 

experiência dos envolvidos, 
bem como se utiliza de 

casos de sucesso 
semelhantes entre 

implementadores, a fim de 
servir como modelo, 

favorecendo a 
implementação 

A ausência de gestão do 
conhecimento demonstra fraquezas 

na coordenação. A não 
observância de experiências de 
insucesso e sua replicação, com 

desconsideração da experiência de 
parceiros, ocasiona lentidão e 

dificuldades institucionais na fase 
de implementação 

Operacional Liderança 

Deve haver um responsável 
legítimo pela política, para 
integrar os envolvidos, uma 

figura que seja 
representativa e que exerça 

liderança para a 
implementação da política 

A ausência de liderança demonstra 
problemas de gestão ou de 
coordenação de rede das 

instituições, bem como está 
relacionada à má especificação dos 

papéis e responsabilidades e da 
prestação de contas, o que faz com 

que as iniciativas pró- política 
sejam desorganizadas e diminui a 

performance e eficácia da 
implementação 

Operacional Gestão de projetos 

A implementação de 
sucesso deve ser gerenciada 
como na gestão de projetos, 

designando papéis e 
responsabilidades, 

canalizando as partes 
interessadas para trabalhar 
em conjunto por meio do 

alinhamento de metas e do 
compartilhamento de 

informações 

Não aplicar a gestão de projetos, 
com responsabilidades claras e 

trabalho em conjunto dos 
envolvidos para um objetivo 

comum gera pouco envolvimento 
na implementação e demonstra 

dificuldades de gestão e 
coordenação de rede, fazendo com 
que decisões de rotina sejam lentas 
e a implementação da política seja 

disfuncional 
Fonte: elaborado pela autora. 

A partir do Quadro 3 é possível identificar que o fator de sucesso denominado contexto permeia todas as 

categorias de barreiras de implementação, ou seja, extrapola as barreiras políticas de suporte e autorização, 

as barreiras de competência operacional e as barreiras de competência analítica (objetivos coerentes da 

política pública). Por esse motivo, adotou-se que o contexto, com dimensões e interna e externa, exerce 

forte influência em todo o processo de implementação de políticas públicas e, por esse motivo, não consta 

da síntese apresentada no Quadro 4. 

E como os múltiplos atores que interagem entre si também têm significância em todo o processo de 

implementação de políticas pública, pois todo o processo depende dos atores envolvidos, da rede de 

interação estabelecida entre eles sendo, portanto, muito simplista considerá-los como fatores de sucesso 
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ou barreiras. Por esse motivo, entendeu-se apropriado alocá-los como influenciadores dos fatores de 

sucesso ou barreiras, juntamente com o contexto.  

2.2.4 Influência do contexto e dos atores no processo de implementação 

O raciocínio de que o fator contexto extrapola as categorias, uma vez que permeia todo o processo de 

implementação de políticas públicas, assemelha-se à visão dos autores Wu et al. (2014), que defendem 

quatro fatores contextuais determinantes à implementação de uma política: i) grau de estabilidade política; 

ii) grau de mudança (mais rapidamente ou lentamente) do ambiente político e econômico externo; iii) grau 

em que o processo de políticas públicas é influenciado por vários atores, em detrimento de uma estreita 

tomada de decisão; e iv) grau de descentralização do setor público.  

Os dois primeiros fatores, relacionados ao ambiente geral de políticas e ao ritmo da mudança desse 

ambiente fornece mensagens importantes para as perspectivas de implementação. Para essa compreensão, 

Wu et al. (2014) propuseram a tipologia de ambientes que correlacionava as mudanças institucionais e o 

ritmo (mais rapidamente ou mais lentamente) em que essas aconteciam, conforme a Figura 2.  

 
Figura 2 - Tipologia de ambientes de mudança institucional 
Fonte: Wu et al. (2014). 
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Os autores indicam que, quando o ambiente não é propício e a mudança é rápida e desfavorável, os 

gestores públicos tendem a ter uma postura restrita ao controle de danos, ou seja, a política fica suscetível 

a interrupções, atrasos e há grande dificuldade de coordenação, de modo que o ambiente é de queda livre 

(quadrante 1). Outro ambiente é o transitório (quadrante 2), no qual as mudanças são rápidas, mesmo com 

condições mais favoráveis e com oportunidades para construção de conexões e alianças fortes. Nesse caso, 

o gestor precisa ter uma postura empreendedora para encontrar pontos de entrada para chamar a atenção 

política para facilitar a implementação. 

O ambiente estável e com vantagens (quadrante 3) é o mais favorável, com oportunidades para a formação 

de redes e parcerias e dar enfoque às estratégias de implementação. Nesse cenário, a abordagem dos 

gestores é de parceria e integração. E por último, o ambiente estável e com desvantagens (quadrante 4) 

conta com estabilidade política, no entanto o ambiente não é muito propício à implementação. Nesse caso 

há espaço para que os gestores possam realizar uma manobra a fim de viabilizá-la, o que significa 

identificar intervenções que possam contribuir para uma abordagem mais ambiciosa de longo prazo, se as 

circunstâncias mudarem favoravelmente. 

O terceiro fator contextual determinante destacado por Wu et al. (2014) diz respeito à abertura do processo 

de políticas públicas, o grau em que a política é influenciada por uma variedade de atores ao invés de ter 

uma base de tomada de decisão estreita. Isso acontece principalmente quando as políticas são críticas, 

como por exemplo, as relacionadas ao meio ambiente, que dispõem de muitos organismos e organizações 

influenciadores e influência da mídia, o que pode gerar tensões entre os atores e dificultar o processo de 

implementação caso algum grupo entenda que seus pontos de vista não foram considerados na formulação 

da política. 

E por fim, o quarto fator contextual apontado pelos autores está relacionado ao grau de descentralização 

do setor público, relacionado especialmente com a forma de política bottom-up, cuja execução depende 

dos atores da ponta ou dos burocratas de nível de rua para o sucesso da implementação, o que tem 

implicação na forma como as decisões serão tomadas, na aplicação do recursos e na capacidade técnico-

operacional para que os resultados propostos sejam alcançados. 

A diferença das abordagens de Wu et al (2014) e da categorização proposta pela pesquisadora cinge-se no 

enquadramento do grau de descentralização do setor público, que nesta pesquisa está associado a dois 

fatores/barreiras: a capacidade técnico-operacional das instituições que irão implementar a política e as 

próprias características da política (bottom-up ou top-down).  
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Esse entendimento foi compilado na Figura 3, demonstrando que os fatores de sucesso / barreiras 

interagem com o contexto e com os atores da política e esse conjunto define os rumos da 

implementação de uma política pública para esta pesquisa. 

 

Figura 3 - Contexto x Atores x  fatores de sucesso/barreiras 
Fonte: elaborado pela autora 
 

A continuidade ou descontinuidade da implementação de uma política pública está associada à diretriz 

prioritária que conduz a política (DE OLIVEIRA; COUTO, 2019), que está conectada ao contexto no qual 

a política está inserida. Assim, os problemas enfrentados durante a implementação de determinada política 

pública num dado momento ensejam mudanças institucionais, uma vez que produzem um jogo político 

distinto do anteriormente vigente e, quando do término da implementação (de sucesso ou insucesso), é 

aberto espaço para a formulação de novas diretrizes, que por sua vez abrirão uma nova fase de políticas 

públicas, com suas próprias diretrizes prioritárias. O que consequentemente levará a novos problemas de 

implementação, e o ciclo será contínuo. 

Portanto, as diretrizes prioritárias que conduzem as políticas são motivadas pelo contexto e influenciadas 

pelo atores principais do processo decisório, como políticos, alto escalão da burocracia, e atores das 

coalizões de defesa. A implicação é que as diretrizes prioritárias guiam os atores de implementação pelo 

tempo em que a diretriz perdurar, pois as ideias e preferências dos envolvidos influenciam as escolhas das 
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políticas que, consequentemente, impactam as diretrizes prioritárias. Esse processo pode acarretar uma 

descontinuidade da política, especialmente se houver uma alteração no quadro de atores que a definem, 

pois há uma grande chance de “abandono” da diretriz prioritária (DE OLIVEIRA; COUTO, 2019).  

Assim, esse tópico teve o objetivo de apresentar a complexidade do processo de implementação de uma 

política pública, as suas tipologias, interações, a influência do contexto ambiental e possíveis fatores de 

sucesso e barreiras à implementação.  

2.2.5 A importância da análise da implementação de políticas públicas 

Tanto a avaliação de políticas públicas quanto o monitoramento, buscam respostas sobre a política pública, 

no entanto a avaliação. O monitoramento é uma análise da política, que tem por intuito dar respostas para 

ajustes imediatos na política. O monitoramento é uma atividade gerencial interna, realizada durante o 

período de execução e operação, enquanto a avaliação é voltada para o impacto provocado pela política 

em seus beneficiários, podendo ser realizada tanto antes (ex-ante), durante ou após (ex-post) a 

implementação (Secchi, 2017). 

Dialogando com os autores de avaliação de políticas públicas, foi possível construir o direcionamento 

desta pesquisa, que se classifica como uma análise aprofundada do PNATRANS, e que procurou fornecer 

a visão dos diferentes atores envolvidos no processo de implementação, como instrumentos úteis de 

tomada de decisão e melhoria do ambiente institucional em que a política está sendo implementada (HM 

Treasury, 2020; QUEIROZ; CAPELARI, 2019). 

Nesse sentido, a análise da implementação oferece maior oportunidade dos resultados influenciarem 

decisões e ajudarem a garantir que a política possa obter os benefícios esperados. Nessa etapa, evidências 

quanto à eficácia do desenho, aos resultados parciais obtidos e resultados emergentes podem ser coletados, 

sendo importante fonte de conhecimento de como tem ocorrido a implementação, auxiliando o gestor 

quanto aos rumos da política, podendo servir de importante ferramenta para ajustá-la em tempo hábil, a 

fim de que os resultados sejam atingidos. E pode ser encarada como uma forma de aprendizado e 

accountability1, contribuindo para a transparência das ações do estado (HM Treasury, 2020; 

ANDERSON, 2008; QUEIROZ; CAPELARI, 2019).  

 
1 O termo aqui é utilizado de forma ampla, como prestação de contas e responsabilização. Anna Maria Campos, no artigo 
Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? (1990) já destacava a dificuldade de tradução do termo para o 
português em decorrência de questões culturais e estruturais da dinâmica da administração pública brasileira. 
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Trazendo para análise aprofundada do PNATRANS uma mescla de diretrizes da avaliação de processos 

proposta pelo HM Treasury2 o qual apresenta uma alternativa para avaliar a implementação de uma 

política pública durante a sua execução, procurou-se adequar as recomendações contidas no Magenta 

Book (REINO UNIDO, 2020), adaptando as perguntas à análise desta pesquisa. 

 
Quadro 5 - Perguntas que guiaram a análise do PNATRANS 

Objetivo da 
análise O que pode ser aprendido com a forma como a intervenção foi realizada? 

Perguntas 
que 

conduziram a 
análise 

A intervenção foi realizada como pretendido? 
 Os recursos foram suficientes? 
 Houve algum problema inesperado ou não intencional? 
 Até que ponto a intervenção atingiu os beneficiários? 

O que funcionou bem (ou não), pra quem e por quê?  
O que poderia ser melhorado? 
O que pode ser aprendido com os métodos utilizados? 

 A intervenção poderia ocorrer com menor custo? 
Como o contexto influenciou o resultado? 

 Como os fatores externos influenciaram os resultados e o funcionamento das 
intervenções? 

 Como os fatores externos influenciaram as atitudes e comportamentos do grupo-alvo? 
Fonte: Adaptado de avaliação de processos do HM Treasury (REINO UNIDO, 2020) 

Segundo o Reino Unido (2020), as avaliações de processo usualmente contam com uma ampla variedade 

de métodos, fazendo uso de abordagens quantitativas e qualitativas. Essa forma de avaliação envolve 

questões subjetivas, como percepção de quão bem uma política foi implementada, bem como questões 

objetivas, que indicam os detalhes de como a intervenção aconteceu, nesse caso, utilizando-se de dados 

administrativos, quando disponíveis. 

Embora a pesquisa não contemple uma avaliação de processos e sim uma análise aprofundada do 

PNATRANS, julgou-se apropriado adotar as diretrizes centrais desse tipo de avaliação, tendo em vista 

que, para atingir o seu objetivo, utiliza-se da junção de múltiplas fontes de dados, tal como se procedeu 

neste trabalho: i) dados administrativos coletados quanto à implementação até o momento obtidos por 

meio do uso da lei de acesso à informação; ii) percepção dos formuladores, especialistas na área da política 

de segurança viária e executores da política, a partir de entrevistas e de questionário eletrônico.  

Portanto, a análise da implementação, objetivo desta pesquisa, foi conduzida a partir de uma adaptação 

das perguntas que conduzem uma avaliação de processos, a partir da triangulação dos múltiplos dados de 

fontes diversas relacionando a percepção dos diferentes atores envolvidos no PNATRANS quanto aos 

 
2 O Her Majesty's Treasury é um órgão ministerial do governo que cuida da economia e das finanças, mantém o controle sobre os 
gastos públicos, define a direção da política econômica e trabalha para alcançar crescimento econômico forte e sustentável no 
Reino Unido (https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury). 
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principais fatores de sucesso / barreiras à sua implementação e à influência do contexto e dos atores para 

essa política pública. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

Esta pesquisa tem por objetivo efetuar uma análise do PNATRANS, à luz do referencial teórico, dado do 

momento de implementação desta política pública. Trata-se de uma política inovadora, no sentido de ser 

a primeira com origem em uma legislação (Lei Nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018) e, por ter sido 

recentemente instituída e regulamentada, ainda é pouco explorada. A análise tem por enfoque a percepção 

dos atores envolvidos no processo, permitindo a compreensão de como a política tem se desenvolvido e 

quais são os fatores de sucesso ou barreiras à sua implementação (FARIA, 2005). 

Neste trabalho foram utilizados métodos combinados de pesquisa, com abordagens qualitativas e 

quantitativas, a partir de dados primários e secundários. Desta maneira, enquanto a abordagem qualitativa 

forneceu informações sobre o porquê dos resultados obtidos, sendo um meio para compreender o 

significado que os indivíduos atribuem a um problema social ou humano (CRESWELL, 2010); a 

abordagem quantitativa possibilitou a precisão para o julgamento acerca do funcionamento da política 

pública, de modo que a combinação das metodologias viabilizou a obtenção de elementos para 

interpretações consistentes sobre o objeto analisado (BATISTA; DOMINGOS, 2017). O que se nota é 

que os procedimentos se complementam, e o uso de métodos mistos amplia as fontes de dados disponíveis, 

proporcionando uma pesquisa abrangente e robusta. (OLIVEIRA; PASSADOR, 2018). 

A coleta de dados possuiu recorte transversal de uma determinada amostra ou população em um momento 

específico no tempo (RICHARDSON, 1999), e foi composta pelas seguintes fontes: i) documental, 

composta de dados administrativos; ii) entrevistas semiestruturadas e iii) aplicação de questionário 

eletrônico. Para os dados qualitativos, análise de conteúdo foi utilizada como método de tratamento e 

análise dos dados, complementada pela estatística descritiva. Para os dados quantitativos, foram realizados 

testes estatísticos para identificar dependências e correlações entre variáveis, como forma de análise dos 

dados obtidos com a aplicação do questionário.  

Por fim, os dados foram triangulados para obtenção da análise final, tendo como base a lente teórica 

desenvolvida, aumentando a assertividade das interpretações do pesquisador de refletirem a realidade 

observada no campo (STAKE, 2011; FLICK, 2013; CRESSWELL, PLANO CLARK; 2013). 

Uma das limitações do método escolhido refere-se ao número adstrito de respondentes do questionário, 

dada a especificidade do programa e a dificuldade de acesso às pessoas envolvidas, já que se trata de uma 

política de atores múltiplos e pulverizada. Era um ponto esperado da pesquisa que o número de respostas 
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ao questionário fosse reduzido, no entanto a quantidade de pessoas que apontaram não conhecer o 

PNATRANS surpreendeu, restando uma amostra menor ainda de respostas válidas para análise da 

percepção da implementação dos executores. 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PNATRANS: O OBJETO DA PESQUISA 

As mortes e lesões resultantes de acidentes de trânsito têm ganhado proporções notáveis e atualmente 

constituem um problema de saúde pública de repercussão mundial. A OMS iniciou seu envolvimento 

com a segurança no trânsito em meados da década de 60, no entanto foi a partir dos anos 2000 que a 

matéria ganhou destaque na sua agenda, quando foi eleita pela Assembleia Geral das Nações Unidas pauta 

para o Dia Mundial da Saúde de 2004 (PAVARINO FILHO, 2016; OPAS, 2018). 

O World Report on road traffic injury prevention3 produzido no mesmo ano pela OMS foi fundamental 

para iniciar uma ação em nível global para reduzir o número de mortes e lesões no trânsito, o que ocasionou 

campanhas, mobilizações, cooperações e encontros estratégicos, resoluções da ONU, da OMS e da OPAS. 

Dos desdobramentos que se seguiram a 2004, destacam-se: i) a 1ª Conferência Interministerial Global em 

Moscou, no ano de 2009; ii) a proclamação da Década para Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020) 

e; iii) a 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito em Brasília, no ano 2015 (OPAS, 

2018).  

As Declarações que emergiram por resultado das conferências delinearam o compromisso de países em 

nível mundial de adotar ações para reverter os crescentes índices de mortes e lesões no trânsito, a fim de 

preservar a vida, envolvendo o governo nas soluções, pois um acidente não deve ser considerado uma 

fatalidade e sim, algo evitável (OPAS, 2018). Assim, em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio fizeram menção à segurança viária, estabelecendo metas para seu cumprimento em 2020 e em 

2030. 

Foi nesse cenário mundial, com agendas e discussões, bem como com o estímulo da adesão de países à 

redução dos números de acidentes que o Brasil implementou importantes estratégias para redução do 

número de acidentes e mortes no trânsito, como o programa Vida no Trânsito4, uma versão brasileira ao 

Projeto Road Safety in Ten Countries (ou “RS-10”), voltado à redução das mortes e lesões causadas no 

 
3 Relatório produzido pela OMS no ano de 2004 com tema central o impacto global das lesões no trânsito e a necessidade urgente 
de uma ação por parte dos governos. Esse relatório consistiu em um projeto multidisciplinar com envolvimento de especialistas e 
instituições de várias áreas (Transportes, Saúde, Engenharia, Educação, Segurança Pública). Esse foi um marco global no enfoque 
ao tema do número de mortes e lesões em acidentes de trânsito (OPAS, 2018). 
4 Dados sobre o projeto Vida no Trânsito podem ser consultados no sítio eletrônico do Ministério da Saúde 
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-e-violencias/41896-projeto-vida-no-transito 
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trânsito em 10 países, coordenado pela OMS. No Brasil, o programa é coordenado pelo Ministério da 

Saúde e veio como uma resposta aos desafios da OMS para a Década de Ação para a Segurança no 

Trânsito, que tem o Brasil como país signatário. O projeto foi desenvolvido inicialmente em cinco cidades: 

Belo Horizonte, Campo Grande, Palmas, Teresina e Curitiba e no ano 2013 foi expandido para todas as 

capitais e municípios com mais de um milhão de habitantes, além dos municípios de São José dos Pinhais 

e Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. 

Tendo em vista os dados alarmantes de acidentes de trânsito no Brasil e crescente número de óbitos entre 

os anos de 2010 a 2012, respectivamente de 43.606 para 45.689 (OPAS, 2014), tendo em vista a Década 

de Ação ocorrendo e as mortes aumentando, mudanças precisavam ser implementadas. Com a ocorrência 

da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito em Brasília, no ano 2015, e seus 

direcionamentos com metas e objetivos mais claros, aliado aos projetos de lei que tramitavam, em especial 

o de autoria do Deputado Beto Albuquerque, surge o PNATRANS, por meio da Lei Nº 13.614, de 11 de 

janeiro de 2018, regulamentado pela Resolução CONTRAN N° 740, de 12 de setembro de 2018, uma lei 

para ser seguida por todos os atores do trânsito. 

O aprendizado global identificou que o estabelecimento de metas e objetivos bem definidos para serem 

cumpridos garantiram melhoras efetivas na segurança no trânsito àqueles países que as estabeleciam e 

divulgavam periodicamente seus resultados (OPAS, 2018). Nesse sentido, o PNATRANS emerge 

atendendo a esses requisitos, e em alinhamento com os objetivos instituídos para a Agenda 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável, já que conta com um Plano de Ação suportado por oito pilares, cada pilar 

com um conjunto de iniciativas e cada iniciativa com ações claras com prazos determinados, para serem 

cumpridos nos dez anos de vigência do Plano. A Figura 4 indica os pilares e iniciativas do PNATRANS. 
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Figura 4 - Pilares e iniciativas do Plano de Ação do PNATRANS 

 
Fonte: Anexo I da Resolução CONTRAN N° 740/2018 (p. 33) 

 

Ao todo são 157 ações que têm seus respectivos prazos e responsáveis apontados no Plano Descritivo do 

PNATRANS. Além disso, constam também do Anexo I os índices de mortos por grupos de habitantes e 

os índices de mortos por grupos de veículos que devem ser alcançados ano a ano até o final do Plano, por 

cada Unidade Federativa. 

O PNATRANS é um plano para ser cumprido pelos múltiplos atores governamentais e não 

governamentais que integram o trânsito. Em breve histórico, importante destacar que a legislação brasileira 

relacionada ao trânsito está embasada por i)  Constituição Federal; ii) Código Nacional de Trânsito, de 

1966, substituído pelo Código Brasileiro (CTB), de 1997; iii) Convenção de Viena; iv) Acordo do 

Mercosul; v) Resoluções e Deliberações do CONTRAN; vi) Portarias do DENATRAN; vii) Leis, 

Decretos e Portarias Estaduais e viii) Leis, Decretos e Portarias Municipais. Ou seja, conta com um 

complexo papel de atores de todas as esferas para que a segurança no trânsito seja promovida. 
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Nesse sentido, o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) criou, em seu artigo 5° o Sistema Nacional de 

Trânsito (SNT), como um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios com a finalidade de exercer atividades desde o planejamento, fiscalização, edição de normas 

e procedimentos e compartilhamento de informações e integração entre os entes, a saber: 

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício 
das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, 
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de 
infrações e de recursos e aplicação de penalidades. 
Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
 I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à 
fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 
cumprimento; 
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, 
financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito; 
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do 
Sistema. 

 

Portanto, a tarefa de alcançar um trânsito mais seguro está intrinsecamente relacionada à integração dos 

atores para que os resultados sejam alcançados. Alguns dos atores envolvidos na implementação do 

PNATRANS têm sua atuação destacada na tabela a seguir, os quais foram objeto de consulta nesta 

pesquisa por meio de solicitação de esclarecimentos via lei de acesso à informação. Cabe destacar que 

muitos outros atores envolvidos não foram citados, não por serem menos importantes, mas por não 

integrarem o escopo desta pesquisa. 

Quadro 6 - Órgãos envolvidos com a implementação do PNATRANS objeto desta pesquisa 
Instituição Atribuições Participação no 

PNATRANS 
DENATRAN (federal) 
  

Órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito 
(SNT), com objetivo principal fiscalizar e fazer 
cumprir a legislação de trânsito e a execução das 
normas e diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN; supervisionar e coordenar os órgãos 
responsáveis pelo controle e fiscalização da 
execução da Política Nacional de Trânsito. 

Direta, como coordenador e 
gestor das ações e metas do 
PNATRANS, envolvido em 
praticamente todos os pilares que 
norteiam as ações. 
Responsável também pela 
compilação do andamento do 
programa e sua divulgação. 

DNIT (federal) Órgão executivo rodoviário de trânsito da União, 
com objetivo de implementar, em sua esfera de 
atuação, a política formulada para a 
administração da infraestrutura do Sistema 
Federal de Viação, compreendendo sua 
operação, manutenção, restauração ou reposição, 
adequação de capacidade, e ampliação mediante 
construção de novas vias e terminais. 

Direta, como executor do 
PNATRANS nas rodovias 
federais de sua circunscrição. 
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Instituição Atribuições Participação no 
PNATRANS 

ANTT (federal) Agência reguladora dos transportes terrestres. 
Não integra o SNT, mas é responsável pelas 
concessões das rodovias federais à iniciativa 
privada.  

Indireta, vista pela autora como 
uma co-responsável da 
implementação do PNATRANS 
nas rodovias federais concedidas 
à iniciativa privada, já que regula 
os contratos de concessão. 

PRF (federal) Instituição integrante do SNT, é a polícia 
ostensiva federal brasileira, que visa garantir a 
segurança com cidadania nas rodovias federais e 
em áreas de interesse da União. 

Direta, como executora do 
PNATRANS nas rodovias 
federais brasileiras, concedidas 
ou não à iniciativa privada, na 
sua esfera de atuação. 

Órgãos executivos 
rodoviários estaduais e 
do Distrito Federal 
(DER, SEINFRA, 
SEINF, DEINFRA, etc) 
e órgãos executivos de 
trânsito estaduais e do 
Distrito Federal 
(DETRAN) 

Órgãos executivos rodoviários: competências 
estabelecidas no artigo 21 do CTB.  
Órgãos executivos de trânsito: competências 
estabelecidas no artigo 22 do CTB. 

Direta, como executores do 
PNATRANS nos estados 

Fonte: elaborado pela autora. 

O Brasil deu um importante passo com o estabelecimento do PNATRANS, com o respaldo de uma lei 

federal que o instituiu. As metas e ações estabelecidas, se alcançadas na sua totalidade ao final do Plano, 

no ano 2028, significarão uma mudança no panorama do trânsito brasileiro nas suas múltiplas áreas e 

contarão com um governo mais engajado e com uma sociedade mais consciente de seu papel em um 

trânsito seguro. Ainda há muito a avançar, no sentido de que nenhum acidente deva ser tolerado, pois toda 

vida perdida no trânsito importa e poderia ser evitada, como propõe a abordagem sueca do Vision Zero5, 

a qual deve ser perseguida pelo Brasil e por todos os países. 

3.3 COLETA DOS DADOS 

A partir do momento em que o objeto da pesquisa foi definido e a lente teórica consolidada, teve início o 

processo de coleta de dados, o qual foi executado em três etapas centrais: 

 Dados secundários (fase 1): solicitação de dados administrativos por meio de lei de acesso à 

informação; 

 
5 Vision Zero é uma abordagem sueca para o pensamento de segurança no trânsito, no qual a perda uma vida não é aceitável. Essa 
abordagem parte do pressuposto que o fator humano do trânsito comete erros e o sistema viário deve ser projetado para proteger 
cada movimento, perdoando os erros cometidos. Foi iniciado no ano 1994 e se disseminou para outros países. 
http://www.welivevisionzero.com/vision-zero/ 
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 Dados primários (fase 2): coletados por meio de entrevista semiestruturada com os formuladores 

da política e especialistas da área de segurança viária; 

 Dados primários (fase 3): coletados por meio de questionário eletrônico, com os executores do 

PNATRANS em nível federal, estadual e no Distrito Federal; 

Os tópicos a seguir irão detalhar cada fase da coleta de dados e indicar sua importância para o tema 

pesquisado. 

3.3.1 Fase 1 – Dados Secundários 

Os dados secundários utilizados nesta pesquisa são dados administrativos obtidos mediante solicitações 

embasadas pela lei de acesso à informação, Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, encaminhadas 

aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), diretamente ligados à 

implementação do PNATRANS: órgãos executivos de trânsito da União, dos estados e do Distrito 

Federal; órgãos executivos rodoviários da União, dos estados e do Distrito Federal; PRF; DENATRAN; 

e ANTT, que não integra o SNT, mas é reguladora das concessões à iniciativa privada das rodovias 

federais, que também são afetadas pelo PNATRANS. 

A coleta dos dados secundários teve por objetivo captar informações a respeito de como tem ocorrido a 

implementação do PNATRANS por essas instituições, em nível federal, estadual e no Distrito Federal, 

oferecendo uma visão gerencial e formal das instituições consultadas quanto ao seu papel para a 

implementação do PNATRANS.  

Foram encaminhados 59 pedidos de informação, sendo 54 pedidos direcionados à esfera estadual/Distrito 

Federal e quatro pedidos à esfera federal. Os pedidos foram solicitados no período de 29/04 a 27/05/2020 

e as respostas disponibilizadas no período de 04/05 a 13/08/2020. 

Para cada estado da federação e Distrito Federal foram encaminhados dois pedidos, um pedido destinado 

ao órgão executivo de trânsito estadual (DETRAN) e outro ao órgão executivo rodoviário estadual (DER, 

SEINFRA, SINF, DEINFRA, etc). Única exceção foi ao estado da Paraíba, para o qual dois pedidos foram 

encaminhados ao DETRAN/PB, tal situação se deu em virtude de uma manifestação negativa expedida 

ao pedido, o que só foi identificado pela solicitante após extinção do prazo para interpor recurso, o que 

motivou um novo pedido, idêntico ao inicial. 

Os quatro pedidos referentes à esfera federal foram destinados ao DNIT, à ANTT, à PRF e ao 

DENATRAN. Os pedidos feitos ao DNIT, à ANTT e à PRF continham o mesmo teor dos pedidos 
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encaminhados aos órgãos estaduais. Distinção se deu às informações solicitadas ao DENATRAN, uma 

vez que este é o órgão responsável pela gestão da execução do PNATRANS, motivo pelo qual se requereu 

informações a respeito do cumprimento das metas estabelecidas no Anexo I da Resolução N° 740/20186.  

Assim, para a consulta encaminhada ao DENATRAN foram solicitados esclarecimentos para 113 ações 

cujos prazos de conclusão expiraram no ano de 2019 ou que seriam realizadas até o final do ano 2020. 

Uma síntese dos dados solicitados é apresentada no Quadro 7 a seguir. 

Quadro 7 - Resumo dos dados solicitados via LAI às instituições federais e estaduais 

Instituição Dados solicitados LAI 

DENATRAN (federal)  Informações sobre cada uma das ações contidas em cada um dos pilares 
estipulados no PNATRANS, com data de término prevista para 2019 e para 
o ano de 2020. De modo geral, questionou-se se foram concluídas e, se não, 
por que. 

DNIT (federal); ANTT (federal); 
PRF (federal); Órgãos 
executivos rodoviários estaduais 
e do Distrito Federal (DER, 
SEINFRA, SEINF, DEINFRA, 
etc) e órgãos executivos de 
trânsito estaduais e do Distrito 
Federal (DETRAN) 

Informações sobre a participação na formulação das metas do PNATRANS;  
Desenvolvimento de ações de segurança viária, ações intensificadas ou 
criadas para atender o PNATRANS; 
Existência ou repasse de recursos federais para o PNATRANS;  
Resultados obtidos para redução dos índices de mortes no trânsito no ano de 
2019; 
Existência de barreiras ou de fatores facilitadores à implementação do 
PNATRANS. 

Fonte: elaborado pela autora. 

O teor das solicitações encaminhadas aos órgãos estaduais, ANTT, DNIT e  PRF consta do Apêndice C  

– Perguntas da lei de acesso à informação (ANTT, DNIT, PRF e entes estaduais) e a síntese das 

manifestações das instituições é apresentada no Apêndice F – Síntese das respostas aos pedidos 

informações expedidas pelos órgãos . As informações solicitadas ao DENATRAN estão detalhadas no 

Apêndice D - perguntas da lei de acesso à informação encaminhadas ao DENATRAN e a parte 

correspondente da manifestação da instituição consta do Apêndice E – Respostas encaminhadas pelo 

DENATRAN ao pedido de  lei de acesso à informação. 

3.3.1.1 Caracterização dos respondentes 

Conforme descrito acima, foram encaminhados 59 pedidos de informações via lei de acesso à informação 

aos órgãos de trânsito nas esferas federal e estadual, sendo que para 50 pedidos, alguma manifestação ao 

pedido realizado foi expedida, como detalhado na Tabela 1. 

 
6 O PNATRANS conta com oito pilares e cada pilar com várias iniciativas. Essas iniciativas são divididas em ações, que se 
encontram detalhadas no Plano Descritivo do Anexo I mencionado. Ao todo são 157 ações que têm seus respectivos prazos para 
cumprimento determinados, para serem cumpridos até o ano 2028. 
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Tabela 1 - Comparação de pedidos e respostas por esfera 

Esfera N. 
Pedidos 

N. 
Respostas 

Estadual 55 46 
Federal 4 4 
Total 59 50 

Fonte: elaborado pela autora. 

Como demonstrado na Tabela 1, do total de pedidos de informação expedidos, nove não foram 

respondidos, os quais correspondem a cinco unidades federativas (AC, CE, PA, PI e RR), como demonstra 

o Gráfico 1. Destaca-se que, com exceção do estado do Ceará, as duas instituições consultadas nos estados  

Acre, Pará, Piauí e Roraima não responderam ao pedido, enquanto no Acre uma respondeu e outra não. 

 
Gráfico 1 - Estados e número de pedidos não respondidos 
Fonte: elaborado pela autora 

No tocante ao prazo de atendimento da solicitação, cabe destacar que a lei de acesso à informação 

estabelece prazo de 20 dias para as respostas, passível de prorrogação por mais dez dias, totalizando 30 

dias de prazo para prestar as informações requeridas. Portanto, nesta pesquisa considerou-se o prazo de 

referência para o atendimento igual ou inferior a 30 dias, de modo que 12 dos 50 pedidos respondidos não 

foram atendidos dentro do prazo de 30 dias. 

0

1

2

AC CE PA PI RR

Não responderam ao pedido
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Gráfico 2 - Prazo de atendimento dos pedidos via LAI respondidos 
Fonte: elaborado pela autora 

Quanto ao redirecionamento das respostas a outros órgãos ou entidades distintos daqueles para os quais os 

pedidos de informação foram requeridos, 30 órgãos expediram resposta própria, 14 redirecionaram o 

pedido e 7 sugeriram na resposta que o pedido fosse direcionado a outra entidade. Cabe pontuar que o 

DETRAN do estado do Ceará redirecionou o pedido ao CETRAN, no entanto não houve resposta, até o 

momento de conclusão desta pesquisa, motivo pelo qual a Tabela 2 contém um resultado igual a 51 

solicitações, diferentemente das demais análises, que se balizam pelo número de respostas encaminhadas 

(n = 50). 

Tabela 2 -  Informações quanto ao redirecionamento da demanda a outro órgão ou entidade 

Redirecionou a outro órgão? 
 Freq. Percent 

Não 30 58,82 
Sim 14 27,45 

Sugeriu 7 13,73 
Total 51 100 

Fonte: elaborado pela autora 

Foi possível identificar que os órgãos executivos rodoviários estaduais foram os que mais redirecionaram 

as solicitações, encaminhando-as, preferencialmente, ao órgão executivo de trânsito estadual (DETRAN), 

embora um caso tenha sido encaminhado ao CETRAN, no estado de Minas Gerais. 

Foram realizados quatro pedidos de recursos relativos às solicitações de informações, conforme 

sintetizado na  

Tabela 3.  

Tabela 3 - Síntese dos recursos aos pedidos de informação 
UF Entidade Atendimento 
AL DER Não Atendido 
MS DETRAN Sim 
RJ DER Sim 

12
24%

38
76%

Prazo de atendimento < 30 dias? 

Não Sim
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UF Entidade Atendimento 
FEDERAL ANTT Não Atendido 

Fonte: elaborado pela autora 

O pedido realizado ao DER/AL teve sua resposta negada, justificada pelo pedido não se enquadrar na LAI 

ou não se aplicar ao artigo 11 da Lei Estadual Nº 8.087/2019, não esclarecendo claramente por quais 

motivos. A solicitante discordou dos argumentos e encaminhou recurso à instituição, o qual não foi 

atendido. 

O caso do DETRAN/MS ensejou recurso tendo em vista a manifestação inicial do órgão: “Em virtude do 

revezamento e teletrabalho de funcionários responsáveis, além da complexidade na elaboração e busca de 

informações, o prazo não foi hábil para a conclusão e atendimento da demanda. O estudo está pronto e já 

em fase de revisão para atendimento à demanda... reitere o pedido neste mesmo canal para que possa estar 

sendo enviado, desta vez com uma agilidade maior, tendo em vista que está em vias de conclusão”. O 

recurso foi atendido e a demanda respondida. 

O recurso encaminhado ao DER/RJ foi motivado pelo posicionamento do órgão rechaçando a forma 

utilizada pela efetivar a solicitação, informando que o requerimento deveria ser efetivado por meio do Fala 

Br, no próprio site da entidade, e não vai LAI. A solicitante, discordando da justificativa protocolou 

recurso, argumentando que a LAI era a maneira apropriada de efetivar a solicitação, tendo em vista ser um 

mecanismo de transparência pública. O recurso foi atendido pela instituição. 

O último recurso referiu-se ao pedido encaminhado à ANTT, cuja resposta da Agência informava que o 

PNATRANS não se adequaria às suas competências. Argumentou-se no recurso que o PNATRANS é 

um Plano que diz respeito à segurança no trânsito e, portanto, as rodovias federais concedidas à iniciativa 

privada também integram o rol de atividades da política. No entanto o pedido foi negado, e o 

posicionamento da instituição reiterado. 

Quanto à completude das respostas proferidas pelas instituições, estabeleceu-se quatro categorias de 

classificação: i) completa – quando respondeu a todas as perguntas; ii) incompleta – quando não respondeu 

a alguma pergunta; iii) negada – quando a instituição negou o pedido; iv) respondida por outro órgão – 

quando a resposta provinha de instituição diferente daquela para o qual o pedido fora encaminhado. O 

Gráfico 3 indica um panorama da classificação para as respostas das instituições.  
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Gráfico 3 - Qualidade das respostas aos pedidos de informação 
Fonte: elaborado pela autora 

Importante destacar que, para evitar duplicidade de informações, na fase de consolidação dos dados para 

as perguntas específicas, desconsiderou-se as solicitações respondidas por outro órgão, visto que nesses 

casos as respostas seriam idênticas para duas entidades na mesma UF. 

3.3.2 Fase 2 – Entrevista 

As entrevistas foram apropriadas neste trabalho, pois permitiram uma exploração aprofundada do tema e 

foram flexíveis para sondar ou reunir mais detalhes do impacto de um programa em um indivíduo, indo 

além do que os dados quantitativos e dos dados secundários puderam fornecer. Isso porque essa técnica 

permite que o foco seja entender por que e como do objeto pesquisado (REINO UNIDO, 2020). 

O sigilo dos entrevistados foi garantido, de modo que dados pessoais foram removidos, a fim de garantir 

o anonimato. Houve consentimento dos participantes da pesquisa para a coleta dos dados, análise e uso 

desses em caráter exclusivo para esta pesquisa. Para isso foi informado a cada um dos participantes, de 

modo claro, ao início das entrevistas, o que segue, conforme recomendado pelo HM Treasury no Magenta 

Book (REINO UNIDO, 2020): 

 O objetivo da pesquisa; 

 Qual o papel do entrevistado no estudo; 

 Como os dados sobre cada entrevistado seriam gerenciados e utilizados (princípios éticos, sigilo 

das informações e anonimato); 

 Que a participação é voluntária e que a qualquer momento a entrevista poderia ser suspensa 

quando o entrevistado assim desejasse. 

20
40%

18
36%

3
6%

9
18%

Qualidade da Resposta

Completa Incompleta Negada Respondida por outro
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As entrevistas foram realizadas em conformidade com princípios éticos recomendados pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), e o protocolo da condução dessas foi aprovado pelo Comitê de conformidade ética 

em pesquisas envolvendo seres humanos (CEPH/FGV), conforme Parecer Nº 069/2020, expedido na data 

25/05/2020. 

As entrevistas ocorreram nos meses de maio e junho de 2020, no período de 11/05/2020 a 02/06/2020, 

por meio de ferramenta digital de comunicação Zoom e foram gravadas para posterior transcrição. Vale 

frisar que, no período de realização do trabalho, uma pandemia de Covid-19 impossibilitou que as 

entrevistas fossem realizadas pessoalmente, em virtude do distanciamento social necessário.  

3.3.2.1 Caracterização dos respondentes 

Para atender aos objetivos desta pesquisa, foram realizadas entrevistas com pessoas envolvidas na 

formulação do PNATRANS, técnicos e especialistas em segurança viária, que pudessem fornecer sua 

percepção quanto à implementação dessa política pública. Para determinação dos entrevistados utilizou-

se de uma técnica conhecida como bola de neve (snowball sampling) ou cadeia de informantes, útil em 

pesquisas que buscam estudar populações pequenas, difíceis de serem acessadas ou quando não se tem 

precisão sobre a sua quantidade.  

Essa forma de pesquisa foi escolhida justamente porque a autora dispunha apenas de contatos 

denominados sementes, ou seja, de informantes chave que a auxiliaram a iniciar seus contatos (VINUTO, 

2014). Assim, os novos participantes que foram sendo indicados pelos entrevistados demonstravam 

empatia pela pesquisa, principalmente porque ela havia sido recomendada por algum contato da sua rede 

pessoal ou de trabalho, favorecendo a aceitação dos indivíduos em conceder as entrevistas. 

Desta forma, o primeiro contato foi feito com um atuante direto na formulação do PNATRANS, ligado 

ao Ministério da Infraestrutura, que inclusive foi entrevistado nesta pesquisa (Entrevistado 1). Neste 

momento, a cadeia de informantes iniciou-se, uma vez que o entrevistado forneceu o contato de outras 

pessoas com perfil desejado para que pudessem participar das entrevistas. 

Assim, ao final das entrevistas cada entrevistado foi solicitado a sugerir outra(s) pessoa(s) que pudesse(m) 

contribuir para a pesquisa, e assim a rede se expandiu, até atingir o ponto de saturação, ou seja, quando 

não foram encontradas informações novas e relevantes sobre o tema. Foram realizadas 14 entrevistas, 

conforme detalhado no Quadro 8. 
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Quadro 8 - Relação dos entrevistados, atuação e importância da contribuição 

Identificação 
Entrevistado Atuação Importância da contribuição Duração 

Entrevistado 1 Ministério da Infraestrutura (MI) Atuou na formulação do 
PNATRANS 

29 min 

Entrevistado 2 Ministério da Infraestrutura (MI) Atuou na formulação do 
PNATRANS 

45 min 

Entrevistado 3 Observatório Nacional de Segurança 
Viária (ONS) Especialista em segurança viária 

57 min 

Entrevistado 4 Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN) 

Atuou na formulação do 
PNATRANS 

59 min 

Entrevistado 5 Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN) 

Atua na condução e gestão do 
PNATRANS 

51 min 

Entrevistado 6 Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN) 

Atua na condução do 
PNATRANS 

56 min 

Entrevistado 7 Polícia Rodoviária Federal Atuou na formulação do 
PNATRANS 

42 min 

Entrevistado 8 Polícia Rodoviária Federal Atuou na formulação, condução e 
gestão do PNATRANS 

1h 17min 

Entrevistado 9 Consultor da Organização 
Panamericana da Saúde (OPAS) 

Especialista em políticas públicas 
de segurança viária 

1h 21min 

Entrevistado 10 Consultor do Ministério da Saúde no 
CONTRAN 

Especialista em políticas públicas 
de segurança viária 

1h 03min 

Entrevistado 11 Consultora do Ministério da Saúde Especialista em políticas públicas 
de saúde 

53 min 

Entrevistado 12 Fórum Nacional dos Conselhos de 
Trânsito (Focotran) 

Especialista em políticas públicas 
de segurança viária  

58 min 

Entrevistado 13 Fórum Nacional dos Conselhos de 
Trânsito (Focotran) 

Atuou na formulação do 
PNATRANS 

38 min 

Entrevistado 14 Deputado Federal (1999-2015) Atuou na formulação do 
PNATRANS 

49 min 

Fonte: elaborado pela autora. 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, apresentado no Apêndice A – Roteiro de entrevista 

com formuladores da política pública e especialistas da área de segurança viária. O roteiro semiestruturado 

permitiu a interação entre entrevistado e pesquisador, o que promoveu um maior aprofundamento do tema 

discutido (PATTON, 2002).  

3.3.3 Fase 3 – Questionário eletrônico 

O questionário eletrônico estruturado foi construído em caráter complementar às entrevistas, elaborado a 

partir das informações coletadas nessa etapa. A escolha do questionário eletrônico como ferramenta de 

coleta de dados foi embasada na oportunidade de aplicá-lo a uma amostra da população, para que a análise 
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individual pudesse ser agregada para descrever a amostra estudada e, consequentemente, a população 

representada pela amostra (BABBIE, 2003).  

A amostragem neste caso foi não probabilística, tendo em vista a impossibilidade de se determinar uma 

moldura precisa para a aplicação do survey e dimensionamento do número de executores do PNATRANS 

a que esta pesquisa seria aplicada (MAY, 2004). Isso porque seria inviável obter dados pessoais (como e-

mail ou telefone) e profissionais (como lotação, área de atuação, cargo e função) dos trabalhadores de cada 

uma das entidades que atuam na implementação do PNATRANS, nos níveis federal e estadual, tendo em 

vista a multiplicidade de instituições envolvidas. Isso porque o público alvo estava disperso em todas as 

unidades federativas, nas esferas federal e estadual de atuação, composto por todas as instituições 

governamentais envolvidas com a implementação dessa política pública. 

O questionário foi construído levando-se em consideração princípios de validade nas suas três dimensões, 

de conteúdo, de critério e de construção, a fim de se medir o que de fato pensou-se estar medindo. Também 

foi observada a confiabilidade, ou seja, se o instrumento de medida produziria os mesmos resultados se 

submetidos às mesmas condições e fosse novamente aplicado (BABBIE, 2003; MAY, 2004). 

Esta pesquisa não contou com o uso de questionário validado previamente, pois não foram encontrados 

instrumentos que pudessem ser replicados para atender aos objetivos pretendidos. Por esse motivo, o 

processo de criação e desenvolvimento do instrumento foi profundo, contando com o apoio de diversos 

profissionais, resultando em um questionário relevante e específico a este trabalho. O desenvolvimento do 

instrumento envolveu três fases: i) busca de questionários validados que pudessem se adequar a esta 

pesquisa; ii) construção do questionário com rodadas de validação prévia; iii) reformulação das perguntas 

e validação final. Na prática, essas etapas ocorreram concomitantemente e se repetiram por muitas vezes, 

como descrito a seguir. 

A primeira fase tratou da busca de artigos, dissertações e teses que contivessem questionários voltados 

para a implementação de políticas públicas. A busca foi realizada na base de dados da Biblioteca Mário 

Henrique Simonsen, da FGV, e na base de dados Scielo. Embora não tenha sido possível encontrar 

instrumentos validados que se adequassem aos objetivos da pesquisa, ou fossem diretamente aplicáveis, 

essa fase foi essencial para o amadurecimento da pesquisadora quanto à melhor forma de elaborar as 

questões do questionário.  

Contribuições puderam ser extraídas de uma avaliação de capacidade de política pública nos níveis 

individual, gerencial e sistêmico, proposta por Ramesh, Howlett e Saguin (2016), que posteriormente foi 

aplicada pelo governo federal brasileiro por meio do estudo Capacidades estatais para produção de 

políticas públicas: resultados do survey sobre o serviço civil no Brasil (ENAP, 2018). Ambos trabalhos 
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contribuíram para o redesenho das perguntas do questionário, melhorando a interlocução com o 

respondente, embora não estivessem diretamente ligados ao objetivo desta pesquisa. 

A segunda fase contou com rodadas de validação prévia do questionário. Uma versão foi encaminhada à 

co-orientadora7 no dia 09/07/2020. A partir do feedback, nova versão foi produzida e novamente 

submetida à análise; novos comentários foram tecidos, a pesquisa foi lançada no software Qualtrics para 

melhor visualização das perguntas. Novamente foi encaminhado o questionário para validação, que 

contou com avaliação adicional de outros dois pesquisadores externos, com experiência em questionários, 

e novas críticas remetidas e a versão novamente alterada. Assim, com o feedback das três pessoas 

experientes foi possível produzir uma nova versão e esta foi encaminhada para um expert na metodologia 

quantitativa, docente da FGV. As rodadas de validação prévia ocorreram sistematicamente no período de 

09/07/2020 a 28/07/2020, e contaram com o desenvolvimento de dez versões do questionário, com 

apontamentos gramaticais, aspectos construtivos, estéticos, de legibilidade, de compreensão e 

intencionalidade das perguntas, ordenamento das questões, aleatorização dos itens de resposta, dentre 

outros aspectos.  

O instrumento foi concluído na fase de projeto piloto na plataforma Qualtrics, no dia 29/07/2020, 

momento em que foram convidadas cinco pessoas para responderem ao questionário, a fim de validá-lo. 

Os convidados possuem graduação em engenharia civil e todos atuam no serviço público, em âmbito 

federal. Não possuíam contato prévio com o desenvolvimento da pesquisa, embora atuassem com políticas 

públicas, o que trouxe um olhar externo, reduzindo o viés na fase de validação do questionário. A 

distribuição do piloto ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp. Após a realização dos ajustes sugeridos 

pelos validadores, na mesma data, 29/07/2020, o projeto definitivo foi criado no Qualtrics e é apresentado 

no Apêndice B  – Questionário para executores da política pública.  

O instrumento foi distribuído por meio de contato com pessoas estratégicas que pudessem auxiliar na sua 

divulgação. Para isso foram contatados i) representante da Associação Nacional dos DETRAN (AND); 

ii) presidente da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER); 

iii) presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito (FOCOTRAN). Além disso, o 

questionário também foi disseminado por grupos de Whatsapp relacionados à mobilidade no trânsito e à 

segurança viária.  

 
7 Apoiando a professora Yuna Fontoura em seu momento de licença maternidade, Morgana G. Martins Krieger, doutora em 
Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas – EAESP, apoiou informalmente o desenvolvimento deste 
trabalho. 
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No tocante à disposição das perguntas no questionário, essas não foram dispostas aleatoriamente, pois 

poderia parecer caótico aos respondentes, uma vez que mudaria o foco continuamente de um tema para 

outro abordado nessa pesquisa, o que corrobora com a visão de Babbie (2003). Assim, a pesquisadora 

optou por seguir sua sensibilidade para o ordenamento das perguntas. Para isso procurou-se dispor 

perguntas mais interessantes no início, a fim de prender a atenção dos respondentes e deixou-se os dados 

de caracterização dos indivíduos (instituição de trabalho, tempo de trabalho, ocupação de cargo, vínculo 

com a administração pública) e dados demográficos (idade, sexo, unidade federativa) para serem 

preenchidos ao final do questionário. Cabe salientar que algumas questões (4, 5 e 6 do Apêndice B  – 

Questionário para executores da política pública) contaram com aleatorização das opções de resposta, a 

fim de minimizar possíveis vieses. 

O instrumento era composto de catorze perguntas, divididas em três blocos. O primeiro bloco dizia 

respeito ao termo de consentimento, no qual o respondente optaria em prosseguir com a pesquisa 

concordando com os termos ou, discordaria, sendo direcionado ao final da pesquisa.  

 O segundo bloco iniciava-se com uma pergunta de dois caminhos, Como você conheceu o PNATRANS 

(Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), instituído pela Lei Nº 13.614/2018?. Caso 

a resposta selecionada fosse Não conheço, o respondente seria conduzido ao final do questionário, caso 

contrário, quando a resposta indicasse que conhecia a política em análise, o fluxo sequencial das perguntas 

era apresentado. A segunda pergunta do bloco era de conhecimento, com três opções de escolha (Sim; 

Não; Não Sei). A terceira pergunta continha sete afirmações para as quais o respondente deveria indicar 

sua concordância, elaborada a partir da escala de Likert com cinco pontos (Discordo totalmente (1); 

Discordo (2);  Não concordo nem discordo (3); Concordo (4); Concordo totalmente (5)). As perguntas 

cinco e seis abordavam, respectivamente, barreiras e fatores de sucesso, e ofereciam doze opções desses 

aspectos, para que o respondente optasse por no máximo três, ordenando-os em grau de prioridade (da 

mais significativa para a menos).  

O terceiro bloco, integrado pelas questões 6 a 14, referia-se à caracterização dos respondentes e aos dados 

demográficos (vínculo com a administração pública, tempo de trabalho na instituição, ocupação de cargo 

ou função comissionada, esfera de atuação, Unidade Federativa em que trabalha, instituição, sexo, idade 

e grau de escolaridade). 

O prazo inicialmente previsto para encerramento da coleta de dados era dia 10/08/2020, às 10:00, no 

entanto, como algumas respostas ainda estavam em curso, optou-se por prorroga-lo até o dia 14/08/2020, 

às 14:00. 
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Por fim, o questionário foi realizado em conformidade com princípios éticos, recomendados pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), e foi aprovado pelo Comitê de conformidade ética em pesquisas 

envolvendo seres humanos (CEPH/FGV), conforme Parecer Nº 134/2020, expedido na data 28/08/2020. 

3.3.3.1 Caracterização dos respondentes 

Identificou-se por meio do questionário online 91 respostas válidas, conforme explicado no item de 

tratamento de dados (3.4.2). Desse total, 35 respondentes indicaram que não conheciam o PNATRANS e 

foram remetidos ao final do questionário; 39 conheceram pela instituição em que trabalham e 17 

conheceram por outros meios fora da instituição em que trabalham (mídia, rádio, internet, amigos etc.). 

 

 
Gráfico 4 - Como você conheceu o PNATRANS? 
Fonte: elaborado pela autora 

A análise para as demais perguntas do questionário contou com os 56 respondentes que indicaram 

conhecer o PNATRANS. Desses, 39 são do sexo masculino, representando 70% dos respondentes, 

enquanto 17 são do sexo feminino, em menor percentual, 30% dos respondentes. 

39
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Conheci pela instituição em que trabalho.

Conheci por outros meios fora da instituição em que trabalho
(mídia, rádio, internet, amigos).
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Gráfico 5 - Sexo dos respondentes 
Fonte: elaborado pela autora. 

A faixa etária dos respondentes de maior frequência foi para idades entre 40 a 49 anos, seguida de 50 a 59 

anos. Quanto ao tempo de trabalho na instituição, identificou-se que 28 respondentes estavam há mais de 

dez anos no órgão, enquanto pessoas 18 pessoas afirmaram trabalhar entre 5 a 10 anos na instituição, 

concentrando 82% dos respondentes nessas duas categorias.  

 
Gráfico 6 - Idade dos respondentes 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Gráfico 7 - Tempo de trabalho na instituição 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
Gráfico 8 - Grau de escolaridade mais elevado concluído pelos respondentes 
Fonte: elaborado pela autora. 

Parcela significativa dos respondentes eram servidores públicos efetivos, totalizando 38 respostas, 

conforme Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Vínculo com a administração pública 
Fonte: elaborado pela autora. 

O tempo de trabalho predominante é condizente as faixas etárias de maior frequência, e ambas as 

informações são consistentes com o grau de escolaridade prevalecente, já que 32 dos respondentes 

indicaram ter título de especialização e 10 de mestrado, totalizando 75% dos respondentes. Outra relação 

estabelecida foi entre o tempo de trabalho na instituição e o vínculo com a administração pública. Os 

servidores públicos estavam entre os que trabalhavam na instituição há mais tempo, com 21 respondentes 

apontando trabalhar há mais de dez anos, e 12 respondentes atuavam no órgão por um período entre 5 a 

10 anos. Além do mais, identificou-se 38 respondentes servidores públicos, representando 67% das 

respostas. 

A esfera federal apareceu como predominante no tocante à instituição de trabalho dos respondentes, com 

46% e houve um empate quanto às esferas estadual e municipal, respectivamente com 27% das respostas. 

 
 Gráfico 10 - Esfera de atuação 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Outro aspecto associou o conhecimento do PNATRANS à esfera de atuação do respondente. Para 

identificar se havia alguma significância entre as variáveis foi aplicado um teste estatístico (χ²) cujo 

resultado (χ² (2) = 6.0923, p-valor = 0.048) foi estatisticamente significante, ou seja, indiciou relação entre 

a forma como o respondente conheceu o PNATRANS e a sua esfera de atuação (federal, estadual ou 

municipal). Mais respondentes (n = 14) afirmaram ter conhecido por meio da instituição em que 

trabalham, enquanto apenas um indicou conhecer por outros meios não relacionados à instituição. Na 

esfera municipal essa distribuição não foi estatisticamente significante, pois 8 respondentes informaram 

conhecer pela instituição enquanto outros 7, por outros meios.  

 
Gráfico 11 - Esfera de atuação x Forma de conhecimento do PNATRANS 
Fonte: elaborado pela autora. 

Desejou-se avaliar se a frequência de uma variável estava relacionada com a frequência observada de outra 

variável, respectivamente a esfera de atuação do respondente e se o respondente ocupava atualmente cargo 

de direção e assessoramento superior (DAS) ou função comissionada na instituição em que trabalha. Para 

isso foi realizado um teste estatístico (χ²) cujo resultado confirmou que não havia dependência 

estatisticamente relevante entre a ocupação de cargo e a esfera de atuação, como detalhado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Ocupação de cargo x esfera de atuação 
Atualmente, você ocupa algum cargo de direção e 

assessoramento superior (DAS) ou função 
comissionada na instituição em que trabalha? 

  Sim Não Total 
Federal 11 15 26 
Estadual 10 5 15 
Municipal 8 7 15 
Total 29 27 56 

χ²(2) = 2.2802, p-valor = 0.32 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Quanto à Unidade Federativa (UF), contribuíram para a análise os dados provenientes de 14 Unidades 

Federativas, conforme descrito na tabela Tabela 5. Nota-se que o Distrito Federal se destacou (n = 12), 

representando 21% do total. Rio Grande do Sul e Goiás apresentaram o mesmo número de respostas (n = 

8), o que representa 14% das respostas. 

Tabela 5 - UF de trabalho 
Em que unidade da Federação você trabalha 

atualmente? 
  Freq. % 
Ceará (CE) 5 8,93 
Distrito Federal (DF) 12 21,43 
Goiás (GO) 8 14,29 
Mato Grosso (MT) 2 3,57 
Mato Grosso do Sul (MS) 1 1,79 
Minas Gerais (MG) 3 5,36 
Paraíba (PB) 1 1,79 
Paraná (PR) 3 5,36 
Pernambuco (PE) 1 1,79 
Piauí (PI) 1 1,79 
Rio de Janeiro (RJ) 2 3,57 
Rio Grande do Sul (RS) 8 14,29 
Santa Catarina (SC) 4 7,14 
São Paulo (SP) 5 8,93 
Total 56 100 

Fonte: elaborado pela autora. 

Foi perguntado ao respondente em qual instituição ele trabalhava atualmente, sendo que as opções de 

resposta estavam dispostas em uma lista suspensa, que foi construída a partir das entidades 

implementadoras do PNATRANS consultadas via lei de acesso à informação. O resultado expressou que 

a maioria dos respondentes (n = 29), trabalhavam em outra instituição que não estava relacionada na lista 

de opções. A Tabela 6 demonstra o número de respondentes e suas respectivas instituições de trabalho. 

Tabela 6 - Instituição de trabalho 
Em qual instituição você 

trabalha atualmente? 
  Freq. 
ANTT 2 
CETRAN/CONTRADIFE 3 
DER/DAER/DERACRE 2 
DETRAN 3 
DNIT 13 
PRF 4 
Outro 29 
Total 56 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tendo em vista que não foi ofertado um campo aberto para que os respondentes pudessem identificar a 

sua instituição de trabalho para os casos em essa que não constasse da lista suspensa, que contemplou 

apenas instituições nas esferas federal e estadual, houve uma limitação na construção dessa questão. Foi 

possível inferir que dos 29 respondentes dessa categoria, 15 trabalhavam em alguma instituição em nível 

municipal relacionada ao trânsito (órgão executivo rodoviário municipal, JARI ou órgão executivo de 

trânsito municipal), tendo em vista os resultados apresentados no Gráfico 10. Assim, quanto aos outros 14 

respondentes da categoria outros, não foi possível realizar qualquer associação.  

Importante salientar que essa multiplicidade de respondentes de esferas e de órgãos de coordenação e 

gestão do PNATRANS não interferiram na validade do instrumento, uma vez que seu objetivo era 

viabilizar ao pesquisador conhecer a percepção dos envolvidos com a implementação da política em 

análise, os executores. 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Dois procedimentos principais foram fundamentais para o tratamento dos dados: a codificação, oriunda 

da análise de conteúdo, e o uso da estatística analítica. A análise de conteúdo foi utilizada tanto para os 

dados resultantes dos pedidos de informação, quanto para as entrevistas realizadas. O uso da estatística se 

fez presente na análise quantitativa dos dados secundários e entrevistas, complementarmente à análise de 

conteúdo, bem como foi fundamental para análise das respostas ao questionário eletrônico. 

3.4.1 Análise de conteúdo 

Os dados secundários foram inicialmente conferidos na íntegra e os dados de protocolo controlados por 

meio de uma planilha. A leitura em profundidade permitiu complementar a planilha, com uso da análise 

de conteúdo para interpretar e compreender as respostas encaminhadas pelas instituições, o que deu origem 

ao Apêndice F – Síntese das respostas aos pedidos informações expedidas pelos órgãos . Como o teor do 

pedido de informações encaminhado ao DENATRAN era distinto dos demais órgãos, as manifestações 

prestadas constam de um apêndice específico: Apêndice E – Respostas encaminhadas pelo DENATRAN 

ao pedido de  lei de acesso à informação. 

No tocante às entrevistas, o corpus documental contou com 14 entrevistas, que foram transcritas 

integralmente por uma terceira pessoa. O tratamento ocorreu com a leitura preliminar das transcrições e 
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correções de siglas ou nomes de entidades que não haviam sido transcritos corretamente, sendo que trechos 

inconsistentes ou falhas no áudio foram desconsiderados do material de análise.  

Após o tratamento dos dados, procedeu-se à análise de conteúdo no corpus documental integrado de 29 

respostas prestadas por órgãos públicos acionados via de LAI, do total das 59 solicitações realizadas. Isso 

porque a AC ocorreu quando as manifestações detinham conteúdo textual que pudesse ser analisado com 

o uso da técnica escolhida.  

A AC é um procedimento com objetivo de identificar o que está sendo dito sobre determinado assunto, de 

modo que a aplicação de técnicas de análise do conteúdo da comunicação, de forma objetiva e sistemática, 

permita extrair conhecimento a respeito do tema de pesquisa (BARDIN 2006; VERGARA, 2005; 

CHIZZOTTI, 2006; CRESWELL, 2010; FLICK, 2009),  

A análise de conteúdo ocorreu seguindo os passos tradicionais de tratamento dos dados, a codificação do 

conteúdo, desagregação das mensagens e seus elementos constitutivos e interpretação subjetiva dos dados 

coletados (BARDIN, 1977), embasada pelo referencial teórico coletado, no tocante à implementação de 

políticas públicas.  

O primeiro passo para a AC do corpus de entrevistas e das leis de acesso à informação foi a categorização 

e codificação, dentro do software MAXQDA. As categorias dedutivas originaram-se nas categorias 

propostas nos itens 2.2.3 (Barreiras e fatores de sucesso à implementação); 2.2.4 (Influência do contexto e 

dos atores no processo de implementação) e 2.2.5 (A importância da análise da implementação de políticas 

públicas), a saber:  

Quadro 9 - Categorias dedutivas do referencial teórico 

Categoria Subcategoria 

Analítica Mudanças 
Características da política 

Política 
Alinhamento do público alvo 
Apoio à politica 
Comprometimento 

Operacional 

Gestão de Projetos 
Liderança 
Gestão do conhecimento 
Recursos 

Atores   
Contexto   
Avaliação da PP   
Formulação da PP   

Fonte: elaborado pela autora 
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Novas categorias indutivas (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 2013) emergiram da análise de 

conteúdo: decisões políticas e diretrizes prioritárias. 

Para melhor compreensão de como as categorias e subcategorias foram estabelecidas, a Figura 5, retirada 

do software MAXDQA, apresenta a forma de organização dessas no programa, após a categorização e 

codificação. As subcategorias dos códigos analítica, política e operacional contavam, respectivamente, 

com as subcategorias barreiras e fatores de sucesso. Algumas subcategorias para as demais categorias 

serviram de suporte à AC e auxiliar a pesquisadora a organizar as informações, no entanto essas não serão 

discutidas em detalhes nos resultados, e a atenção será voltada para as suas categorias de referência. 

 
Figura 5 - Codificação da análise de conteúdo 

Fonte: Captura de tela do software MAXQDA, elaborado pela autora. 

3.4.2 Estatística  

A estatística descritiva foi utilizada como ferramenta auxiliar na demonstração dos resultados das análises 

qualitativas das leis de acesso à informação e das entrevistas. E foi especialmente aplicada para a análise 

dos dados quantitativos obtidos por meio da aplicação do questionário. Findado o prazo de respostas, a 

base de dados foi extraída da plataforma Qualtrics, no dia 14/08/2020, totalizando 133 respostas. O 
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tratamento da base de dados ocorreu seguindo dois passos: o primeiro consistiu na identificação dos 

respondentes que não conheciam o PNATRANS, essa era a primeira pergunta do questionário, após o 

termo de consentimento. Os respondentes que não conheciam o PNATRANS (n = 35) eram direcionados 

imediatamente para o final do questionário. O segundo passo foi identificar aqueles respondentes que não 

completaram o questionário (n = 42), excetuando-se os que não conheciam o PNATRANS, e excluí-los 

da amostra. 

A amostra tratada, contendo as respostas válidas  (n = 91) foi inserida no software STATA, utilizado para 

análise dos dados aplicando-se estatística descritiva, testes estatísticos (T-test e χ²) e análise fatorial. Para 

os testes estatísticos adotou-se o nível usual de significância 0,05.  

Quanto aos testes estatísticos, o T-test foi aplicado para comparar duas variáveis, uma contínua e outra 

categórica, e identificar se havia diferenças entre as médias que pudessem ensejar comportamentos 

estatísticos distintos entre os grupos comparados. Também foi utilizado o teste χ² para verificar se havia 

dependência entre duas variáveis categóricas, ou seja, para avaliar se a frequência de uma variável estava 

relacionada com a frequência observada de outra variável.  

Por fim, realizou-se a análise fatorial para agrupar em constructos teóricos as variáveis contínuas desse 

estudo. Esse método usa da correlação comum entre as variáveis e atribui cargas fatoriais a estas variáveis. 

Então, os fatores são nomeados de acordo com os pesos que essas variáveis possuem em cada fator. Além 

de permitir uma diminuição na dimensão das variáveis, permite identificar que perguntas do questionário 

se inter-relacionam. 
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4 RESULTADOS 

Para atingir os objetivos desta pesquisa procurou-se compreender o processo de implementação, sob a 

ótica dos formuladores, especialistas e executores da política pública discutida, tendo por base a lente 

teórica apresentada no tópico de implementação de políticas públicas, do capítulo 2. Procedeu-se à 

triangulação dos dados oriundos das diferentes formas de coleta (lei de acesso à informação, entrevistas e 

questionário) para obtenção dos resultados, que são apresentados por tópicos de interesse. 

4.1 PARTICIPAÇÃO NAS DISCUSSÕES E FORMULAÇÃO DA POLÍTICA 

Os entrevistados elucidaram o contexto no qual emerge o PNATRANS, relacionando o fato de o Brasil 

ter assumido compromissos com a redução do número de mortes e lesões no trânsito propostos pela 

Conferência de Moscou (2004), bem como ser signatário da Década de Ação para segurança no trânsito 

(2011-2020) e, posteriormente, ter sediado a conferência de Brasília (2015), na qual foi reforçada a 

necessidade de se estabelecer metas para alcance das reduções pretendidas. E até aquele momento, o Brasil 

não havia tomado nenhuma providência nessa direção, o que o colocava em uma posição desconfortável 

à época, pois sediou um evento de segurança viária no ano 2015, atravessando um momento crescente no 

número de mortes e lesões no trânsito até 2014 (IPEA, 2015), na contramão dos objetivos mundiais para 

redução de acidentes graves de trânsito. De modo geral, foi relatado que o PNATRANS está associado à 

Década de Ação para segurança no trânsito, visto uma materialização do compromisso assumido e dos 

desdobramentos que se sucederam após a pactuação da Década. 

Por ser resposta à Década, surge com atraso, pois demorou anos para ser promulgado, iniciadas as 

discussões a partir de 2004, intensificadas em 2011, e cuja efetivação mediante a lei, ocorreu somente em 

2018. Anteriormente, outros planos para promoção da segurança viária foram favorecidos, como o Vida 

no Trânsito, no entanto, sem o estabelecimento de metas e com força menor, já que não continham o peso 

da lei, como o PNATRANS. 

No processo de formulação da Resolução CONTRAN Nº 740/2018, chama atenção o exíguo prazo para 

que fosse instituída, pois foi somente após a publicação da lei que os responsáveis legais pela normatização 

procederam à estruturação de um grupo de trabalho informal8 e multidisciplinar para regulamentá-la, o 

que foi colhido do relatos dos entrevistados. As evidências indicaram que o tempo efetivo para construção 

 
8 Não se identificou a publicação de portaria ou instrumento formal que designasse um grupo de trabalho para a construção do 
PNATRANS, no entanto a partir dos relatos dos entrevistados esse grupo foi formado e responsável pelas atividades que deram 
origem ao Plano. 
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do Plano durou cerca de quatro meses, e foi menor ainda, cerca de 20 dias, para a produção do texto da 

resolução, como apontado pelo entrevistado E4: 

Em que pese o PNATRANS tenha-se originado pela Lei Nº 13.614 e ela foi instituída ali no início 
de 2018, o trabalho do PNATRANS só foi iniciado pouco tempo antes do prazo de publicação 
que era setembro. A ideia é que fosse lançado na Semana Nacional de Trânsito em setembro, 
então a gente começou para mexer mesmo no plano, no trabalho, foi poucos meses antes, acho 
que foi em agosto senão em julho. Foi muito pouco tempo que a gente teve realmente para 
trabalhar em razão da demanda [...] O diretor pediu para que a gente assumisse esse trabalho e o 
prazo era curtíssimo exatamente porque tinha que entregar em setembro, então se eu não me 
engano já faz alguns anos, mas acho que durou o trabalho todo cerca de 20 dias para juntar o 
pessoal, trabalhar, e foram 20 dias efetivos debruçados no trabalho para poder apresentar um 
documento. (E4) 

No que se refere à participação das instituições estaduais e demais atores na formulação, as evidências 

obtidas nas entrevistas indicaram que os atores governamentais que encabeçaram a regulamentação do 

PNATRANS foram DENATRAN, PRF, antigo Ministério dos Transportes (hoje MI), CONTRAN, 

especialmente por meio dos seus conselheiros representantes do MI e do MS. A participação dos 

CETRAN e dos estados também foi destacada, uma vez que foram ouvidos a fim de capitanear 

contribuições e dados que pudessem subsidiar a construção do PNATRANS. O processo de elaboração 

também contou com o apoio de consultores externos na área e de entidades privadas. 

Por meio das consultas de dados secundários via lei de acesso à informação, questionou-se os órgãos 

quanto à sua participação nas discussões do PNATRANS, antes, durante ou após a sua publicação. Doze 

entidades não informaram sua participação, 11 apontaram que a instituição participou, 10 destacaram que 

o órgão não participou e duas não informaram objetivamente, não sendo possível agrupá-las nas 

classificações anteriores. O Gráfico 12 mostra uma distribuição semelhante entre os grupos que 

participaram e os que não participaram das discussões da política. 

 
Gráfico 12 - Informações sobre a participação nas discussões da política (LAI) 
Fonte: elaborado pela autora 
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Observa-se dos relatos dos órgãos respondentes, via LAI, que apenas um órgão rodoviário executivo de 

trânsito indicou participar das discussões, o SEINF/TO. Os demais órgãos atuantes nas discussões na 

esfera estadual foram os DETRAN dos estados AM, AL, ES, MG, MT, SE, SP, TO e, na esfera federal,  

a PRF.  

Algumas instituições informaram o momento da sua atuação nas discussões da política. O DETRAN/MS 

ressaltou a sua participação em momento anterior à publicação da Resolução que regulamentou o 

PNATRANS, indicando que compareceu à Audiência Pública para aprovação do Plano, organizada pelo 

CETRAN/MS e pela PRF no estado, onde também estiveram presentes demais parceiros como: 

Departamentos Municipais de Trânsito, Polícia Rodoviária Estadual, Comandos da Polícia Militar, 

Agentes de Trânsito do Estado e dos Municípios.  

A participação dos entes federativos nas discussões da política ocorreu, como se identificou dos relatos 

dos entrevistados, no entanto ficou limitada aos estados, com pouca participação dos municípios, como 

exemplifica o E7: 

As contribuições foram só em nível Estadual. Quando fizemos as nossas audiências tinha gente 
ali com um rol de parceiros. Nós fizemos um plano de ação para fazer o PNATRANS. Fizemos 
desde o modelo básico de como seriam as audiências, quem seriam os convidados, não poderia 
deixar de faltar: os órgãos Federais [...] o Ministério da Saúde, o DNIT, no âmbito do Estado era 
o DER, DETRAN, CETRAN e no âmbito dos Municípios normalmente como essas audiências 
eram nas capitais, a gente convidava ali a capital e o município que estaria realizando o evento. 
Mas as contribuições dos Municípios na realidade, a gente não alcançou esse público. 
Alcançamos em parte pela consulta pública, mas não pelas audiências. No âmbito dos Estados, 
como eu falei, alguns CETRANS que são mais organizados, eles realizaram diversas audiências. 
(E7) 

Fica evidente que o momento de participação nas discussões de formulação da política ocorreu após a 

publicação da Lei que instituiu o PNATRANS, como exaltado pelo entrevistado E12: “Antes da edição 

da Lei é um pouco engraçado porque nós (CETRAN) não fomos chamados a debates antes da publicação 

da Lei. Quando a Lei é publicada, aí começa uma movimentação do próprio DENATRAN para tentar 

atrair ou tentar capitanear os Conselhos para poder auxiliar no cumprimento da legislação”. 

O DETRAN/MT elucidou que a sua participação ocorreu após a conclusão do Plano. Merece atenção a 

manifestação dessa entidade pois se percebeu que foi expedida por uma setorial específica do órgão: 

“Através das Gerências de Ação Educativa de Trânsito bem como da Gerência de Escola Pública de 

Trânsito, não. Pode ter havido participação de outros setores, porém desconheço. A gerência de Ação 

Educativa de trânsito participou de Encontro Nacional de Educadores, realizado em Brasília no qual já 

fora apresentado o plano já  finalizado”. Essa manifestação levanta a discussão sobre a integração entre as 

áreas de uma mesma instituição e a singularidade da manifestação do órgão perante as informações 
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solicitadas. Pode ser que outra gerência que não foi envolvida no processo de resposta ao requerimento 

tenha participado das discussões do PNATRANS e essa não tome conhecimento do pedido de 

informações em comento. Assim, atenta-se para a necessidade de haver uma compatibilização dos 

subsídios prestados pelas áreas, de modo que haja uma compilação desses, para que seja transmitida uma 

informação única e completa ao requerente.  

A manifestação do DETRAN/RO sobre a participação na formulação da política é interessante, pois 

identifica o comprometimento da instituição com o contexto no qual o PNATRANS está inserido, de 

forma abrangente, frisando o seu compromisso com a Década de Ação para Segurança no Trânsito:  

Vale ressaltar que, por mais que os demais diretores informem que não  participaram de nenhuma 
fase do PNATRANS, o DETRAN-RO aderiu consistentemente à  Década Mundial de Ações 
para Segurança do Trânsito (2011-2020): juntos podemos salvar  milhões de vidas, lançada pela 
ONU em 2011. A década criou um contexto favorável à  mobilização espontânea com propósito 
de estimular esforços em todo o mundo para conter  e reverter a tendência crescente de fatalidades 
e lesões graves, decorrentes (dos) acidentes  de trânsito. Tendo em vista que todas as ações, seja 
de educação como de fiscalização de  trânsito desta Autarquia foram realinhadas para atenderem 
o objetivo da Década.  (DETRAN RO) 

Por meio do questionário eletrônico, inquiriu-se aos respondentes sobre a atuação da instituição em que 

trabalham na formulação da política. Do universo de 56 respondentes, 24 indicaram que a instituição não 

participou da formulação, representando 43% do total. Outros 20 respondentes, 36%, indicaram que a 

instituição participou da formulação e outros 12 respondentes, correspondendo a 21% informaram que 

não sabiam se a instituição havia participado na etapa de formulação. 

 
Gráfico 13 - Conhecimento da atuação da instituição na formulação do PNATRANS (questionário) 
Fonte: elaborado pela autora. 
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4.2 INFLUÊNCIA DOS ATORES NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Indagou-se aos entrevistados quais seriam os stakeholders mais relevantes para o sucesso da 

implementação do PNATRANS. Quanto a esse ponto, houve uma diversificação de opiniões, para alguns 

entrevistados, todos os atores são relevantes no processo; para outros, atores estratégicos, como a Casa 

Civil, se destacam e, para outros, os atores da ponta (implementadores) são essenciais. Em visões 

complementares, os entrevistados E1 e E3 informaram que todos os atores envolvidos são fundamentais 

para o sucesso do PNATRANS, isso porque o Plano conta com mais de 150 ações e quem as executa são 

os entes da ponta como os DETRAN e DER, auxiliadas pelos CETRAN, assim, há uma atuação conjunta 

para uma missão convergente, que é o alcance das reduções nos índices de mortes e lesões no trânsito.  

Como o PNATRANS acontece não em nível federal, mas principalmente nos níveis estadual e municipal, 

a atuação dos implementadores é essencial, de modo que o entrevistado E11 faz uma importante 

observação quanto à participação desses entes na formulação dessa política pública, destacando a 

necessidade de se empoderar atores no processo de construção do PNATRANS e criticando a imposição 

da legislação que o instituiu:  

“Por mais que você tenha uma quantidade de mobilidade nas rodovias e sejam elas Estaduais e 
Federais a maioria ainda dos traumas no trânsito acontece a nível de Munícipio [...]. A nível de 
Governo Federal, bateu o martelo, mas bateu o martelo [..] sem nenhum diálogo, sem uma 
construção coletiva, sem um sentido de empoderamento das partes que iriam executar, né.”. (E11) 

Entes não governamentais, como o caso da organizações sociais civis de interesse público assumem papel  

considerável, pois possuem grande poder de mobilização e estabilidade administrativa, que muitas vezes 

não é conferida à administração pública:  

Não acredito que seja o ente Federal, o Estadual ou Municipal, o mais importante é haver uma 
grande conscientização. E aí entram as Organizações Sociais Civis de Interesse Público (OSCIP) 
[...] porque as OS elas têm uma maior estabilidade administrativa, a gente pega historicamente os 
presidentes das OS estão à frente das suas organizações já há vários anos, em troca de governo se 
dão melhor com um ou se dão pior com outros, mas as organizações elas mantêm uma linha mais 
contínua de ação e, [embora] não tenham poder nenhum para decidir absolutamente nada, têm a 
capacidade de mobilização e têm condições de fazer coisas que muitas das vezes a administração 
pública não consegue. (E3) 

Atores muito citados nos relatos dos entrevistados foram os CETRAN, que têm forte papel para promover 

a implementação do PNATRANS, no entanto esses Conselhos enfrentam dificuldades na sua  atuação, 

pois em geral não possuem a devida força nos estados, usam as estruturas físicas dos DETRAN, não detêm 

autonomia administrativa, financeira e orçamentária e sofrem com a ausência de recursos tecnológicos e 

de pessoal capacitado, o que dificulta o exercício das suas funções. 
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Por outro prisma, os entrevistados que apontaram um ator principal trouxeram entes estratégicos para a 

pauta, como o Ministro da Infraestrutura e a Casa Civil da Presidência da República, demonstrando 

indícios da necessidade de apoio político e de uma liderança forte para favorecer a implementação do 

PNATRANS.  

Explorando a opinião dos entrevistados a respeito dos stakeholders mais influentes, foi possível identificar 

que o posicionamento desses sobre o tema desvela uma característica própria quanto à sua atuação na 

política, os entrevistados atuantes nas esferas de gestão e coordenação do programa tenderam a indicar 

instituições e figuras estratégicas (Casa Civil, Ministro da Infraestrutura), evidenciando uma falta de 

liderança e de apoio à política no alto escalão para promovê-la adequadamente. Enquanto os especialistas, 

principalmente os atuantes no Ministério da Saúde, tenderam a apontar que os entes da ponta são essenciais 

para o sucesso da implementação. Essa visão pode estar associada à experiência consolidada do MS com 

a implementação de políticas descentralizadas, como é o caso do SUS e do Projeto Vida no Trânsito.  

4.3 AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA E RESULTADOS OBTIDOS 

Inquiriu-se as instituições consultadas via lei de acesso à informação sobre as ações de segurança viária 

praticadas. As manifestações foram específicas e estavam em conformidade com suas competências legais 

e atribuições. Os órgãos executivos de trânsito elencaram ações educativas; operações de fiscalização de 

trânsito; formação continuada por meio de cursos a condutores habilitados; educadores e sociedade civil, 

dentre outras ações aderentes às suas competências. Enquanto os órgãos executivos rodoviários apontaram 

ações de manutenção do sistema viário; projetos de obras para melhorias e/ou implantação de vias e de 

uso e ocupação da faixa de domínio; fiscalização do excesso de velocidade, autorização especial de 

trânsito; autorização e análise do transporte fretado de passageiros; sinalização viária, dentre outras, todas 

convergentes com as competências legais dessas instituições. 

O DETRAN/GO foi um órgão que indicou aspectos relevantes em prol de ações para alcance dos 

resultados do PNATRANS, no tocante à integração dos atores, por meio do suporte aos municípios nos 

processos de adesão ao SNT.  

Quanto aos órgãos executivos rodoviários estaduais, apenas dois responderam à demanda de modo 

completo, identificando as ações praticadas em prol da segurança viária (DER/DF e DER/MG). O 

DER/PB citou as suas ações, no entanto frisou que as questões de trânsito no estado são de 

responsabilidade do DETRAN e do Batalhão de Trânsito – BPTRAN e, por isso contam com participação 

diminuta da instituição. 
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Quanto às ações específicas destinadas a atender o PNATRANS, inquiriu-se os órgãos sobre a promoção 

de novas ações com essa finalidade. Como resultado, 12 entidades relataram ter praticado novas ações. Os 

que não informaram corresponderam a 16 órgãos, 3 não foram objetivos o suficiente para serem 

classificados e 4 indicaram não promover nova ações. 

 
Gráfico 14 - Realização de novas atividades voltadas ao PNATRANS 
Fonte: elaborado pela autora 

Foi possível identificar que o foco no trânsito é distinto para os estados, já que cada um conta com 

particularidades da composição da frota e características dos acidentes, de modo que as ações para 

melhoria da segurança viária são voltadas para a realidade de cada região. Alguns estados, como Minas 

Gerais e Alagoas, apontaram ações focadas para os motociclistas, como forma de reduzir o número de 

acidentes. A PRF deu enfoque a essa categoria, destacando que “em ação coordenada entre a 

administração central e as  Superintendências dos Estados da Região Nordeste, já vem sendo realizadas  

várias etapas da “Operação duas rodas” na região (que é a mais endêmica de  acidentes envolvendo 
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número (n =19), seguidas das que não informaram objetivamente (n = 7). Cinco informaram ter alcançado 

as metas e quatro informaram que não as atingiram.  

Chama a atenção o posicionamento contrário de dois órgãos no estado de Mato Grosso: a SINFRA/MT e 

o DETRAN/MT, trazendo à discussão a ausência de integração entre os órgãos em um mesmo estado e a 

necessidade de compartilhamento de informações e resultados obtidos entre as entidades. A primeira 

instituição informou que nenhum estado atingira as metas na sua totalidade, no entanto não quantificou os 

resultados referentes à sua instituição ou ao seu estado que pudessem corroborar a afirmação: “nenhum 

estado conseguiu alcançar as metas para redução num âmbito de 100%. Houve altos e baixos”.  Por outro 

lado, o DETRAN/MT manifestou-se informando que o estado atingiu a meta prevista para o ano de 2019: 

“Redução de 22,5% do indicador por grupo de habitantes e de 19,86% do indicador por grupo de 

veículos.  Atingindo assim, a meta de redução do número de acidentes para o ano de 2019 com base no 

cálculo atualizado da Meta realizado em 2020”. 

A solicitação enviada ao DENATRAN, via lei de acesso à informação, foi destinada a identificar se a 

intervenção foi executada como pretendido nos anos que se sucederam à regulamentação do 

PNATRANS. O primeiro questionamento solicitou informações quanto ao alcance das metas para 

redução dos índices de mortes por grupo de habitantes e por grupo de veículos estabelecidos para o ano de 

2019, por UF, no Anexo I da Resolução CONTRAN Nº 740/2018: 1) As metas para redução do índice 

de mortes por grupo de habitantes e do índice de mortes por grupo de veículos para o ano de 2019, para 

cada estado e o Distrito Federal foram alcançadas? Onde estão divulgados os resultados? Se não tiverem 

sido publicados, favor encaminhá-los. 

Em resposta, o DENATRAN informou que encaminhou o ofício-circular Nº 1068/2019, cobrando as 

informações previstas aos responsáveis, atribuídos no artigo 326-A do CTB. Nesse sentido, no ano 2019, 

nos termos do § 6º, foi solicitado aos CETRAN e CONTRADIFE o envio das propostas, acompanhadas 

de relatório analítico relativo ao cumprimento das metas fixadas. Já em 2020, nos termos do § 9º, foi 

enviado ofício-circular Nº 234/2020 aos estados e ao Distrito Federal, solicitando os dados estatísticos 

coletados e consolidados. Ocorre que, como pontou o DENATRAN, poucos estados responderam e não 

havia uma padronização, que foi criada e validada de forma provisória para adequação dos dados, para ser 

utilizada até o início do funcionamento do sistema RENAEST, previsto para o final de 2020.  

Os dados de acidentes consolidados por cada uma das unidades federativas não estavam dispostos de 

maneira a propiciar a identificação do alcance ou não das metas estabelecidas na Resolução CONTRAN 

Nº 740/2018. Assim, optou-se por não entrar no detalhamento dessas informações, uma vez que não é 

objetivo desta pesquisa avaliar tecnicamente o atingimento das metas contidas no Plano Descritivo do 
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PNATRANS, e sim compreender a percepção dos diversos atores envolvidos na implementação. Por 

outro lado, o DENATRAN destacou que os dados consolidados deverão ser disponibilizados no sítio 

eletrônico do Departamento:  

[...] uma vez que pouquíssimos Estados responderam e que as informações não foram 
encaminhadas de forma padronizada, o DENATRAN criou e validou um template a ser 
preenchido pelos CETRAN e CONTRANDIFE, que será apresentado no próximo mês, até que 
o sistema do RENAEST esteja em funcionamento (previsão: final de 2020). Pretende-se este ano 
publicar as informações no nosso sítio eletrônico e divulga-las na Semana Nacional de Trânsito 
(a ser realizada em setembro do presente exercício). (DENATRAN). 

O segundo questionamento solicitava informações quanto às ações previstas no Plano Descritivo do 

PNATRANS: 2) Quanto ao Plano de Ações estabelecido para o PNATRANS, solicito informações para 

cada uma das ações referente a cada pilar, conforme tabela anexa. A partir das respostas expedidas pelo 

DENATRAN, percebeu-se que a maioria das ações consultadas estavam com os prazos originais 

expirados ou próximos do encerramento (final de 2020), o que motivou uma revisão dos prazos e das 

próprias ações, que está em andamento na instituição. 

Foi relatado pelo DENATRAN o apoio de uma instituição privada, a Cervejaria AMBEV, que por meio 

de termo de doação irá fornecer serviços de consultoria, estudos, testes e análises técnicas na área de 

trânsito destinados a auxiliar o PNATRANS, especialmente direcionados à metodologia padronizada de 

registro e coleta de dados de acidentes, a fim de desenvolver a ferramenta de integração e fluxo de dados 

de acidentes e possibilitar a criação da base de dados consolidada de perfis de acidentes, em plataforma 

digital do DENATRAN. As ações decorrentes da doação têm prazo para conclusão 31/12/2020, e 

demonstram uma inovação do setor público no sentido de mobilizar parcerias privadas para viabilizar a 

execução de políticas públicas.  

Esse apoio problematiza a escolha dos parceiros privados pelo setor público, pois uma indústria do 

segmento cervejeiro atuar na prevenção dos principais fatores de risco de acidentes, como o de beber e 

dirigir, aparenta um conflito de interesses, destacado pelo entrevistado E9: 

Há políticas e políticas, mas o que a gente sempre recomenda é muita cautela em relação à escolha 
dos parceiros que você pode ter em relação a você não ficar meio prisioneiro ou refém daquele 
acordo que você fez com algum órgão. No setor privado, como é que eu vou poder ter o senso 
crítico em relação a uma indústria que está financiando o meu programa? (E9) 

4.4 DIRETRIZES PRIORITÁRIAS E DECISÕES POLÍTICAS 

Inicialmente, foram identificadas duas novas categorias, as diretrizes prioritárias e as decisões políticas. 

No entanto, percebeu-se que ambas estavam intimamente associadas, pois uma impactava diretamente a 
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outra, uma vez que as decisões políticas têm o poder de alterar as diretrizes prioritárias das políticas 

públicas, bem como alterações nas diretrizes prioritárias impactam as decisões políticas.  

A implementação de uma política pública nacional, da magnitude e abrangência do PNATRANS, 

interfere em todas as esferas de atuação do poder público. Nesse sentido, não basta apenas que a política 

seja desenvolvida, mas que seja implementada, o que depende do alto custo político que ela demanda. Isso 

porque muitas vezes as políticas públicas necessárias podem ocasionar desaprovação popular e, 

consequentemente, afastam os partidos e políticos que as promovem da preferência eleitoral. O relato do 

entrevistado E9 é completo e exemplifica bem essa definição do alto custo político: 

O próprio governo disse: “não, tem que fazer porque estávamos com índices terríveis. No final 
saiu um plano maravilhoso e eu entrando em contato de volta com os técnicos de lá e aí, 
implementaram? Pois é, o Plano está uma beleza, mas está na gaveta e porque fazer às vezes 
Segurança Viária depende do tipo de ação que você tenha que fazer, tem um custo político muito 
alto em relação à política de fiscalização, à redução de velocidade e tudo. O governo chega e dá 
uma olhada no índice e diz: isto aqui vai me tirar o voto, então acaba não implementando. Estava 
com tudo pronto! Mas o que aconteceu? Foi por que, teve uma mudança de governo e o que 
assumiu não quer saber nada disso? Não, é o mesmo, [...] é o mesmo governo. Só que na hora da 
implementação, na hora do vamos ver, acabou esbarrando nesse problema. Então este é um dos 
problemas que eu vejo e que pode acontecer aqui é esbarrar nos custos políticos, às vezes muito 
mais do que econômicos são os custos políticos da adoção de uma política de segurança viária 
severa que é o que é necessário ser feito no país que tem alto grau de mortalidade e morbidade 
que a gente tem em trânsito [...] Uma das barreiras que acho que a gente já discutiu um pouco que 
é o seguinte: a segurança viária ela tem um custo político que é um tipo de escolha que você vai 
fazer. Eu não posso dizer que você não pode ocupar o espaço viário da forma que você bem 
entende e na velocidade que você bem entende sem usar os mecanismos de segurança que estou 
dizendo que você tem que usar. Limites de velocidade, obrigatoriedade de mecanismo de retenção 
para crianças, cadeirinhas e tudo isso vai interferir sim na liberdade individual das pessoas em 
função da minha atenção com o coletivo. Não é o que você pode fazer, se você quer andar a 
120km ou 140km e acabar com a sua vida. Mas é o que você pode fazer com a vida dos demais. 
Isso tem um custo político. Você está colocando restrições [...] políticas restritivas têm custo. Então 
é um dos desafios a serem vencidos aí. (E9) 

4.5 BARREIRAS 

4.5.1 VISÃO GERAL DAS BARREIRAS 

Uma análise agregada das barreiras citadas pelos órgãos que se manifestaram às solicitações via lei de 

acesso à informação permitiu identificar que os recursos (orçamentário-financeiros, humanos e 

tecnológicos) constituem o obstáculo de maior relevância para a implementação do PNATRANS, com 

uma grande concentração de respondentes (n= 12), seguida da integração entre os atores (n = 5). Cinco 

instituições (DETRAN/GO, DETRAN/PR, DETRAN/RJ, DETRAN/SE e AGETO/TO) relataram não 

haver barreiras para a implementação do PNATRANS, embora a AGETO/TO tenha pontuado que a lei 

Nº 13.614/2018 que instituiu o PNATRANS não é clara quanto a fonte e/ou destinação de recursos para 
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implantação das ações do programa, remetendo à barreira de recursos. O  Gráfico 15  apresenta os 

resultados obtidos. 

 
Gráfico 15 - Barreiras à implementação do PNATRANS (LAI) 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Analisando as entrevistas, percebeu-se uma pluralidade de barreiras destacadas por cada entrevistado, que 

se sobrepuseram umas às outras na análise de conteúdo. As barreiras mais citadas foram recursos, apoio à 

política, liderança e alinhamento do público alvo. A Tabela 7 indica a frequência de associação a cada 

umas das barreira pelos entrevistados. 

Tabela 7 - Síntese das barreiras apontadas pelos entrevistados 
BARREIRAS 

Categoria Subcategoria Entrevistados Total 

Analítica 
Mudanças E4; E5; E11; E12; E14 5 
Características da política E3; E6; E8; E9; E10; E12 6 

Política 
Alinhamento do público alvo E4; E7; E8; E9; E10; E11; E12; E13 8 
Apoio à politica E1; E2; E3; E4; E6; E10; E11; E12; E13; E14 10 
Comprometimento E1; E2; E4; E5; E8; E10; E14 7 

Operacional 

Gestão de Projetos E1; E2; E4 3 
Liderança E1; E2; E5; E7; E8; E9; E10; E11; E14 9 
Gestão do conhecimento E2; E3 2 
Recursos E1; E2; E4; E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12; E14 10 

Fonte: elaborado pela autora 

A análise da amostra de respostas ao questionário eletrônico permitiu identificar as barreiras 

predominantes para a implementação do PNATRANS, sob a percepção dos respondentes quanto à 

instituição em que trabalham. Para isso, deveriam indicar, em ordem de prioridade, da mais importante 

para a menos importante, três principais barreiras. Os resultados constam da Tabela 8. 
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Tabela 8 - Principais barreiras por ordem de prioridade à implementação do PNATRANS 

Barreiras 1º 2º 3º Total 
A não priorização do PNATRANS. 10 7 6 23 

Ausência de apoio pelo dirigente. 2 4 2 8 

Ausência de apoio das instâncias superiores às da instituição. 5 1 6 12 

Ausência de apoio da sociedade. 5 1 2 8 

Falta de clareza nos objetivos do PNATRANS. 4 4 4 12 

Deficiência dos processos de gestão. 4 4 2 10 

Descontinuidade das ações devido às mudanças de dirigentes. 6 6 9 21 

Insuficiência de recursos orçamentários. 5 9 4 18 

Quantidade insuficiente de pessoal. 10 6 3 19 

Insuficiência de capacitação. 2 3 1 6 

Recursos tecnológicos insuficientes. 2 1 3 6 

Desinteresse por não ter participado da formulação. 1 2 1 4 
Total 56 48 43 147 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nota-se que os respondentes elegeram de forma equânime duas barreiras existentes na sua instituição de 

trabalho para a 1ª colocação, 10 optaram pela não priorização do PNATRANS, e outros 10 pela quantidade 

insuficiente de pessoal, respectivamente correspondentes às barreiras comprometimento e recursos. 

A barreira que mais se repetiu na 2ª colocação foi a insuficiência de recursos, opção de 9 respondentes, 

seguida da não priorização do PNATRANS, que na mesma posição foi escolhida por 7 respondentes. A 

3ª posição foi ocupada pela descontinuidade dos dirigentes, eleita por 9 respondentes, o que caracteriza o 

impacto das mudanças de líderes institucionais na política.  

A não priorização do PNATRANS foi a barreira que mais se repetiu nas três primeiras posições, sendo a 

preferência de 23 respondentes. Essa barreira está associada ao comprometimento institucional com a 

implementação. Outra barreira que se destacou foi a descontinuidade das ações devido às mudanças de 

dirigentes, com 21 respostas, sendo a mais escolhida para a 3ª posição. Infere-se que a barreira de 

mudanças, presente na macro categoria analítica da implementação, é uma realidade enfrentada pelos 

órgãos quando da mudança dos seus dirigentes, podendo se dar ou não como consequência da alternância 

de governos, expondo a volatilidade decorrente das mudanças de lideranças para a implementação das 

políticas públicas em nível local. 

A insuficiência de recursos (humanos, financeiros e orçamentários e tecnológicos) foi a barreira de maior 

destaque, eleita por todos os públicos que contribuíram envolvidos na coleta de dados. Ambas deficiências 

revelam problemas característicos do setor público, a restrição orçamentária é uma realidade e evidencia 

a necessidade de se fazer muito com pouco, otimizando a aplicação dos recursos, enquanto a insuficiência 
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de pessoal é decorrente da contratação de pessoal efetivo ocorre por meio de concursos públicos, que têm 

se reduzido cada vez mais, dadas as imposições restritivas do orçamento, sobrecarregando os servidores 

públicos no exercícios das suas funções. 

Interessante destacar que a percepção das barreiras pelos atores envolvidos na coleta de dados se distinguiu 

conforme a sua atuação e expertise profissional. A visão institucional dos respondentes às solicitações de 

informação via LAI trouxe por principais dificuldades dos órgãos, a insuficiência de recursos e a ausência 

de integração entre os atores envolvidos na implementação, diferentemente dos entrevistados, que citaram 

mais frequentemente o apoio à política e a liderança. O que pode ser explicado pela visão estratégica e 

gerencial ocupada por esse público alvo, dadas as experiências relatadas de implementação de políticas 

públicas nos depoimentos, que contou com formuladores e especialistas na política de segurança viária. 

Enquanto os respondentes do questionário, predominantemente implementadores do PNATRANS, 

atuantes em campo, elegeram o comprometimento institucional e a descontinuidade proveniente de 

mudanças de lideranças como barreiras principais ao sucesso da política. Esse ponto de vista evidencia os 

problemas enfrentados em campo, destacando as fragilidades em nível local. 

4.5.2 RECURSOS 

Os recursos constituem a barreira mais apontada pelos entrevistados para a implementação do 

PNATRANS. Nesse caso, além dos recursos financeiros, os recursos humanos (quadro insuficiente de 

pessoal relatado pelas instituições), e os recursos tecnológicos para municiar a coleta, registro e gestão 

consistente de dados de acidentes, por meio de sistema RENAEST, foram apontados como obstáculos. 

Os atores ouvidos criticaram o contingenciamento do FUNSET, que inviabiliza a aplicação dos recursos 

arrecadados de multas de trânsito em ações de segurança viária, o que vai de encontro ao estipulado no 

artigo 320 do CTB: A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, 

exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação 

de trânsito. O contingenciamento do fundo também foi apontado como fator limitante pelo DENATRAN 

para desenvolver mais ações do PNATRANS, como apontado pela instituição em resposta à solicitação 

de informações via LAI: 

Nos últimos anos aplicamos recursos em Educação para o trânsito (promovendo prêmios) e 
realizamos campanhas publicitárias. Além disso, o DENATRAN tem realizado diversas ações de 
transformação digital de seus produtos, por meio do contrato [...] com o SERPRO. [...] Não 
conseguimos desenvolver mais ações e contribuir para o financiamento do Plano tendo em vista 
o contingenciamento do FUNSET. (DENATRAN) 
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O descontingenciamento do FUNSET depende do envolvimento do Ministério da Economia, do 

Ministério da Infraestrutura e da Presidência da República, o que revela a necessidade de apoio às políticas 

de trânsito para que essas sejam priorizadas e saiam do papel. Perguntou-se às instituições estaduais sobre 

o recebimento de recurso federal para ações do PNATRANS, que foram unânimes ao indicar que não 

houve destinação de recurso federal para atender o Plano, como mostra a Tabela 9. 

Tabela 9 - Recebimento de recursos do governo federal  
Recebeu recursos do governo federal? 

 Freq. 
Sim 0 
Não informou objetivamente 2 
Não sabe 3 
Não 11 
Não informado 18 
Total 35 

Fonte: elaborado pela autora 

O uso racional dos recursos financeiros em ações que de fato gerem resultados esperados é algo que deve 

ser priorizado, pois os recursos são escassos e não devem ser investidos arbitrariamente. Além disso, como 

posiciona o entrevistado E11, uma barreira complementar aos recursos é a falta de uma agenda política, 

pois definidas as prioridades, esses seriam adequadamente aplicados:  

Enquanto tiver essa desarticulação e essa dificuldade de implementar essas políticas públicas com 
olhar intersetorial eu acho que as barreiras serão enormes. Cada vez mais nós temos recursos 
financeiros e orçamentários menores, nós temos espaço de erro para errar menos, cada erro que 
cometemos custa muitas vidas, então eu acho que as principais barreiras são a ausência de 
prioridades neste tema das agendas de gestão. 

Outro aspecto relevante e elementar para a implementação do PNATRANS cinge-se na conclusão do 

RENAEST, ferramenta estatística poderosa para que as ações sejam melhor direcionadas a partir de dados 

consolidados e padronizados de coleta e registro de acidentes de trânsito, como relatado pelo entrevistado 

E12:  

Essa questão do Estado fornecer o software, todo equipamento e a parte estrutural aí dessa 
composição para podermos ter todos os dados, você consegue uma base de dados científica 
violenta para fazer tudo o que precisar dentro da área de trânsito, em especial vai ter a área da 
estatística muito aplicada, você vai conseguir fazer campanhas identificadas nas área. Não adianta 
fazer falta de capacete em um lugar onde não tem autuação de falta de capacete. Não adianta fazer 
utilização do cinto de segurança em um uma cidade onde todo mundo utiliza o cinto de segurança, 
tem que utilizar campanha de alcoolemia no lugar onde tem alcoolemia. Então acho que às vezes 
a gente está gastando recurso, recurso é escasso e recurso precisa ser investido no lugar certo, 
pontualmente! Vai piorar, por conta da pandemia nós não temos menos recursos para investir em 
determinadas situações então acho que tem que ser melhor arbitrado estes recursos. (E12) 

Nesse sentido, a ausência do banco de dados único, além de uma barreira de recursos tecnológicos, 

também é considerada uma barreira de gestão do conhecimento, pois não há compartilhamento de 
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informações entre os entes e há uma defasagem de aproximadamente dois anos nos dados consolidados 

de acidentes na base de dados do DATASUS9, do sistema de informações de mortalidade, o que ocasiona 

um descompasso grave no planejamento das ações, já que não representam a realidade atual dos acidentes 

e mortes no trânsito. 

Os recursos humanos também foram classificados como insuficientes, sendo um fator limitante apontado 

pelos entrevistados e corroborado pelo DENATRAN, o que engloba desde o quantitativo exíguo de 

profissionais no quadro efetivo à ausência de profissionais com formação e experiência para atuar nas 

funções relacionadas ao trânsito nas instituições, cenários agravados no âmbito dos municípios: 

O DENATRAN conta hoje com uma força de trabalho de 94 colaboradores, sendo 20 servidores, 
e desses apenas 13 de nível superior (sendo 4 cedidos de outros órgãos). Mais de 50% da foça de 
trabalho do DENATRAN é composto por terceirizados. Desse modo, torna-se muito difícil a 
realização e conclusão das ações propostas no Plano frente a uma equipe tão reduzida e a tantas 
responsabilidades legais do órgão. (DENATRAN) 

4.5.3 APOIO À POLÍTICA E COMPROMETIMENTO 

Oportuno destacar a ótica do DETRAN/RO, quanto à barreira de apoio à política, como um ponto chave 

para a implementação do PNATRANS: 

A maior barreira para implementação definitiva do PNATRANS no DETRAN-RO, com certeza, 
é a barreira política, pois uma decisão de implementar um plano, da grandeza do PNATRANS, 
tem que vir de cima pra baixo, os representantes do alto escalão do estado precisam decidir o que 
querem. (DETRAN/RO) 

Essa mesma barreira foi relevada nas entrevistas como essencial. Quando da categorização identificou-se 

que os entrevistados, ao apontarem o apoio à política, associavam o comprometimento a essa barreira, o 

que também foi aferido para os respondentes do questionário, como será descrito mais adiante nos 

resultados da análise fatorial exploratória constante da Tabela 10. Isso porque, nesta pesquisa, o 

comprometimento está direcionado com o tornar prioridade o PNATRANS, tanto em nível institucional 

quanto em nível nacional, enquanto o apoio à política é inclinado para a consistência do apoio político 

conferido ao PNATRANS, sustentando-o como política de estado e não de governo. Assim, o apoio à 

política tem um viés de comprometimento com a política e vice-versa, conforme comprovam os relatos: 

Mas se a gente não tiver ali dentro do DENATRAN um Diretor esforçado, querendo mudar, 
querendo colocar em prática, se a gente não tiver um Ministro que queira que isto dê certo, se a 

 
9 É o sistema de informática do SUS, que coleta, processa e dissemina informações sobre a saúde no Brasil, inclusive com vários 
indicadores, como os dados de mortes e lesões decorrentes de acidentes de trânsito. É o cadastro mais completo existente, tendo 
em vista que os dados coletados e divulgados pela PRF contabilizam os óbitos no local do acidente, enquanto ao o DATASUS 
monitora mortes posteriores em virtude de traumas de trânsito. 
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gente não tiver um apoio do governo, do presidente, a gente não consegue tocar nenhuma política, 
seja do PNATRANS ou seja qualquer outra, então a gente tem uma interferência política bem 
grande como em qualquer ação, como em qualquer outra esfera. (E6) 

Sem a vontade do governador do estado, não acontece. É preciso que eles sintam-se donos deste 
projeto também para poder alavancar o projeto. Então acho que a questão fundamental é que seja 
um projeto de âmbito nacional, com a participação dos governadores. Isso é fundamental. Os 
lugares onde não existe apoio, não vai acontecer, porque tudo passa pela decisão do governador 
ou do prefeito, então acho que falta uma questão política aí, que teria que ser melhor trabalhada. 
(E12) 

Para aferir a percepção dos respondentes do questionário eletrônico sobre aspectos da política que remetem 

às barreiras expostas no referencial teórico, foi elaborada uma questão com sete afirmações, para os quais 

o respondente deveria indicar o grau de concordância com essas, em uma escala de Likert de cinco pontos 

(discordo totalmente – 1; discordo – 2; não concordo nem discordo – 3; concordo – 4; concordo totalmente 

– 5). Foi realizada uma análise fatorial para identificar quais afirmações estariam relacionadas entre si, 

cujos resultados estão contidos na Tabela 10. 

Tabela 10 - Análise fatorial exploratória 

  
Responsabilidade 

com a política Recursos Fator3 Fator4 Unicidade 
Há clareza de papéis e responsabilidades 
para serem cumpridos pela minha instituição 
para implementação do PNATRANS. 0,514    0,4885 
Existem instrumentos e estratégias que 
facilitam a cooperação do meu órgão com 
outros entes (ex.: sistemas de informações 
compartilhados, grupos intergovernamentais 
etc.). 

    0,6071 

O PNATRANS é uma política de alta 
prioridade para a instituição. 0,773    0,3973 

Há apoio do dirigente máximo da instituição 
para implementação do PNATRANS. 0,804    0,3431 

As mudanças de dirigentes geram 
descontinuidade das ações de 
implementação do PNATRANS. 

    0,8203 

Há funcionários adequadamente capacitados 
para implementar o PNATRANS.  0,568   0,581 

Há funcionários em quantidade suficiente 
para implementar o PNATRANS.  0,667     0,5457 

Testes      
KMO médio: 0,6465 ; χ²(21) =   99,38, 

p-valor < 0,0001 
     

Autovalores 2,071 0,812 0,293 0,041  
Fonte: elaborado pela autora 
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Quando há correlação comum, surgem cargas fatoriais entre as variáveis que compõem os fatores 

relacionais, os quais são nomeados de acordo com os pesos que essas variáveis possuem em cada fator. 

Após a realização da análise fatorial, procedeu-se à rotação dos fatores para redistribuição das cargas 

(FAVERO; BELFIORE, 2017). Inicialmente procedeu-se à rotação ortogonal (varimax) que indicou a 

construção de três fatores, onde o terceiro fator apresentou autovalor muito abaixo de 1 (autovalor = 0,293). 

A metodologia de análise teve por embasamento inicial o critério de Kaiser, em que apenas fatores com 

autovalores > 1 foram significativos, sendo um critério preliminar de corte para a pesquisadora. 

Em seguida, procedeu-se à rotação oblíqua (oblimax) que indicou a construção de dois fatores relacionais. 

A opção pelo critério oblimax ocorreu em virtude de se maximizar o número de cargas fatoriais altas e 

baixas. Por esse método, embora notem-se pesos < 0,5, foram considerados e reportados apenas pesos > 

0,5, o que sugere uma aglutinação das afirmações da questão em dois fatores relacionais. Embora o 

segundo fator tenha apresentado autovalor inferior a 1 (autovalor = 0,812), optou-se por mantê-lo em 

virtude dos direcionamentos teóricos que embasaram esta pesquisa. Nota-se que variáveis com alto grau 

de unicidade, que é o caso das afirmações Existem instrumentos e estratégias que facilitam a cooperação 

do meu órgão com outros entes (ex.: sistemas de informações compartilhados, grupos 

intergovernamentais etc.) e As mudanças de dirigentes geram descontinuidade das ações de 

implementação do PNATRANS,  respectivamente com unicidades 0,6071 e 0,8203, não apresentaram 

correlação com nenhuma outra variável. 

Os fatores relacionais resultantes da AFE confirmaram parcialmente as categorias de barreiras e/ou fatores 

de sucesso apresentadas no referencial teórico. O primeiro fator relacional agregou as afirmações Há 

clareza de papéis e responsabilidades para serem cumpridos pela minha instituição para implementação 

do PNATRANS; O PNATRANS é uma política de alta prioridade para a instituição; e Há apoio do 

dirigente máximo da instituição para implementação do PNATRANS. À luz do referencial teórico (Wu et 

al, 2014), a primeira afirmação pertence à categoria analítica e descreve uma barreira/fator de sucesso 

denominado características da política, como destacado no Quadro 4, da seção 2.2.3 desta pesquisa. A 

segunda e a terceira afirmações associam-se à categoria política e remetem, respectivamente, às barreiras 

de comprometimento e de apoio à política em nível institucional. Essas duas barreiras políticas, na prática, 

têm uma relação de proximidade e se confundem, pois, de certa forma, o apoio à política depende do 

comprometimento e vice-versa. Como o fator relacional agrupou variáveis pertencentes a categorias 

distintas para a implementação de políticas públicas, foi denominado responsabilidade com a política. 

O segundo fator relacional aglutinou as afirmações O PNATRANS é uma política de alta prioridade para 

a instituição e Há funcionários em quantidade suficiente para implementar o PNATRANS, ambas 
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pertencem à mesma categoria do referencial teórico, denominada operacional, e remetem aos recursos 

necessários para a implementação da política. Como apontado por Wu et al. (2014), são recursos os 

financeiros, humanos (em quantidade e capacidade) e institucionais.  

4.5.4 MUDANÇAS DE LIDERANÇA 

A barreira mudanças, da categoria analítica, corresponde à descontinuidade que pode ser ocasionada pelas 

alternâncias de poder, tanto na instituição quanto a nível de governo. Nessa ótica, os relatos dos 

entrevistados revelam que houve uma retomada das discussões para dar andamento ao PNATRANS 

recentemente, após um período de transição política, neste caso decorrente da eleição presidencial ao final 

de 2018, com início do mandato em 2019, momento em que também se iniciou o PNATRANS. A 

exposição do entrevistado E11 detalha os impactos da alternância de poder nas políticas públicas: 

A segurança no trânsito, ela só é prioridade nas agendas das campanhas políticas, assim como a 
educação, assim como a segurança. Mas na prática a gente não vê isso. [...] Pela experiência que 
o Ministério da Saúde tem com o Programa Vida no Trânsito, todas as vezes que tem eleições a 
gente passa o período, o ano eleitoral e um ano depois, com muita fragilidade na implementação 
dessas políticas desses programas. O primeiro é um ano que você reduz a fiscalização, que você 
reduz as discussões e reduz as ações implementadas. Depois no ano seguinte é que as pessoas vão 
tomar pé da situação etc. [...] Acho que isso é uma fragilidade, não é que as eleições são 
fragilidades, esse movimento é frágil. Porque ainda não é uma política de Estado, ainda é uma 
política de governo. Se a gente não trazer isso como política de Estado a gente vai ficar sempre à 
mercê dessas mudanças de processos eleitorais. Em ano eleitoral e pós ano eleitoral. (E11) 

Explorando a percepção dos respondentes do questionário eletrônico sobre aspectos da política que 

remetem aos fatores de sucesso e/ou barreiras expostos no referencial teórico, novamente utilizou-se da 

questão abordada na AFE. O grau de concordância do respondentes para as sete afirmações constam do 

Gráfico 16 e da Tabela 11 subsequente. 
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Gráfico 16 - Grau de concordância com as afirmações 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

Tabela 11 - Análise da frequência por pontuação na escala atribuída às afirmações 

Afirmações 
Frequência por pontuação na 

escala Média Mediana Desvio-
Padrão 1 2 3 4 5 

Há clareza de papéis e 
responsabilidades para serem 
cumpridos pela minha instituição 
para implementação do PNATRANS. 

7 14 15 18 2 2,892857 3 1,10665 

Existem instrumentos e estratégias 
que facilitam a cooperação do meu 
órgão com outros entes (ex.: sistemas 
de informações compartilhados, 
grupos intergovernamentais etc.). 

11 15 9 20 1 2,732143 3 1,198348 

O PNATRANS é uma política de alta 
prioridade para a instituição. 9 13 12 15 7 2,964286 3 1,292837 

Há apoio do dirigente máximo da 
instituição para implementação do 
PNATRANS. 

10 14 13 12 7 2,857143 3 1,29935 

H Á  C L A R E Z A  D E  P A P É I S  E  R E S P O N S A B I L I D A D E S  P A R A  
S E R E M  C U M P R I D O S  P E L A  M I N H A  I N S T I T U I Ç Ã O  P A R A  

I M P L E M E N T A Ç Ã O  D O  P N A T R A N S .

E X I S T E M  I N S T R U M E N T O S  E  E S T R A T É G I A S  Q U E  
F A C I L I T A M  A  C O O P E R A Ç Ã O  D O  M E U  Ó R G Ã O  C O M  
O U T R O S  E N T E S  ( E X . :  S I S T E M A S  D E  I N F O R M A Ç Õ E S  

C O M P A R T I L H A D O S ,  G R U P O S  …

O  P N A T R A N S  É  U M A  P O L Í T I C A  D E  A L T A  P R I O R I D A D E  
P A R A  A  I N S T I T U I Ç Ã O .

H Á  A P O I O  D O  D I R I G E N T E  M Á X I M O  D A  I N S T I T U I Ç Ã O  
P A R A  I M P L E M E N T A Ç Ã O  D O  P N A T R A N S .

A S  M U D A N Ç A S  D E  D I R I G E N T E S  G E R A M  
D E S C O N T I N U I D A D E  D A S  A Ç Õ E S  D E  I M P L E M E N T A Ç Ã O  

D O  P N A T R A N S .

H Á  F U N C I O N Á R I O S  A D E Q U A D A M E N T E  C A P A C I T A D O S  
P A R A  I M P L E M E N T A R  O  P N A T R A N S .

H Á  F U N C I O N Á R I O S  E M  Q U A N T I D A D E  S U F I C I E N T E  
P A R A  I M P L E M E N T A R  O  P N A T R A N S .

7

11

9

10

5

6

10

14

15

13

14

2

17

27

15

9

12

13

10

13

9

18

20

15

12

25

13

6

2

1

7

7

14

7

4

GRAU DE CONCORDÂNCIA  COM AS A FIRMAÇÕ ES

Discordo Totalmente Discordo Não discordo nem concordo Concordo Concordo Totalmente



88 

Afirmações 
Frequência por pontuação na 

escala Média Mediana Desvio-
Padrão 1 2 3 4 5 

As mudanças de dirigentes geram 
descontinuidade das ações de 
implementação do PNATRANS. 

5 2 10 25 14 3,732143 4 1,151932 

Há funcionários adequadamente 
capacitados para implementar o 
PNATRANS. 

6 17 13 13 7 2,964286 3 1,220496 

Há funcionários em quantidade 
suficiente para implementar o 
PNATRANS. 

10 27 9 6 4 2,410714 2 1,124549 

Total 58 102 81 109 42 
      

Fonte: elaborado pela autora 

Tomando por base os dados apresentados na Tabela 11, foi possível avaliar algumas preferências dos 

respondentes. Os dados apresentaram comportamento assimétrico, já que um número maior de pessoas 

concordou com as afirmações: i) Há clareza de papéis e responsabilidades para a instituição no âmbito do 

PNATRANS; ii) Existem instrumentos de integração entre entidades para compartilhamento de 

informações; iii) o PNATRANS é uma política de alta prioridade para a instituição e; iv) As mudanças de 

dirigentes geram descontinuidade das ações de implementação do PNATRANS. Essa última concentrou 

25 respostas para a pontuação 4 da escala, indicando preferência de respostas na parte de concordância. 

Outra evidência da assimetria das respostas se refere à mediana obtida para as respostas à afirmação As 

mudanças de dirigentes geram descontinuidade das ações de implementação do PNATRANS (mediana = 

4).  

Por outro lado, a amostra tendeu a ser assimétrica quanto à discordância das afirmações: i) Há apoio do 

dirigente máximo da instituição para implementação do PNATRANS; ii) Há funcionários adequadamente 

capacitados para implementar o PNATRANS; e iii) Há funcionários em quantidade suficiente para 

implementar o PNATRANS. Discordaram da afirmação relativa à existência de pessoal em quantidade 

suficiente para implementar o PNATRANS na sua instituição 27 respondentes. Outra evidência da 

assimetria das respostas se refere à mediana obtida para as respostas à afirmação Há funcionários em 

quantidade suficiente para implementar o PNATRANS (mediana = 2).  

O teste T foi utilizado para identificar se havia uma diferença de médias entre uma variável categórica e 

uma variável contínua, ou seja, se havia alguma diferença de média para cada uma das sete afirmações da 

questão 3 do questionário quanto à ocupação ou não cargo de direção assessoramento superior ou função 

comissionada na instituição em que o respondente trabalha. Os testes (significante e não significantes) 

estão dispostos na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Resultados da comparação entre médias dos grupos que ocupam cargo e não ocupam ante as afirmações propostas 

Afirmações 

Atualmente, você ocupa algum cargo 
de direção e assessoramento superior 

(DAS) ou função comissionada na 
instituição em que trabalha? 

 Média(Sim) Média(Não) p-valor 
Há clareza de papéis e responsabilidades para serem 
cumpridos pela minha instituição para implementação do 
PNATRANS. 

2,966 2,815 0,615 

Existem instrumentos e estratégias que facilitam a cooperação 
do meu órgão com outros entes (ex.: sistemas de informações 
compartilhados, grupos intergovernamentais etc.). 

2,759 2,704 0,866 

O PNATRANS é uma política de alta prioridade para a 
instituição. 3,207 2,704 0,147 

Há apoio do dirigente máximo da instituição para 
implementação do PNATRANS. 3,207 2,481 0,036 

As mudanças de dirigentes geram descontinuidade das ações 
de implementação do PNATRANS. 3,931 3,519 0,183 

Há funcionários adequadamente capacitados para implementar 
o PNATRANS. 2,862 3,074 0,521 

Há funcionários em quantidade suficiente para implementar o 
PNATRANS. 2,241 2,593 0,246 

Obs. 29 27   
Fonte: elaborado pela autora. 

Por resultado dessa análise identificou-se uma diferença entre as médias dos respondentes para os 

ocupantes de cargos e para os não ocupantes em relação à afirmação Há apoio do dirigente máximo da 

instituição para a implementação do PNATRANS (t(54) = 2,1557, p-valor = 0,0356). Como o p-valor 

encontrado foi inferior a 0,05, foi possível rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias entre os grupos. 

Por rejeição da hipótese nula, há evidências para afirmar que os respondentes que ocupavam cargos de 

liderança tenderam a concordar mais do que os que não ocupavam cargo com a afirmação Há apoio do 

dirigente máximo da instituição para a implementação do PNATRANS.  

Esse resultado dá indícios de que pessoas que não ocupam cargos podem desconhecer questões gerenciais 

inerentes à tomada de decisão pelos líderes, especialmente no que diz respeito às diretrizes e estratégias de 

implementação das políticas públicas, motivo que pode ter influenciado sua resposta. Por outro lado, os 

respondentes que afirmaram ocupar cargo de liderança normalmente detêm de mais informações 

gerenciais quanto à condução dos programas, estão mais envolvidos com os seus superiores hierárquicos, 

motivos que os levaram a concordar com a existência de apoio dos seus líderes para implementar o 

PNATRANS. 
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4.5.5 LIDERANÇA E INTEGRAÇÃO ENTRE OS ATORES 

Quanto à existência de um líder ou gestor para coordenar as ações voltadas à implementação do 

PNATRANS, 30 respondentes do questionário eletrônico indicaram que não havia essa figura na sua 

instituição de trabalho.  

 
Gráfico 17 - Existência de líder ou gestor para ações voltados ao PNATRANS na instituição de trabalho 
Fonte: elaborado pela autora. 

A maioria dos entrevistados destacou a barreira de liderança, no sentido de não haver um representante ou 

gestor que integre os atores envolvidos e cobre os resultados do programa. Essa função atualmente cabe 

ao DENATRAN, no entanto, por ser uma política pública multisetorial, essa liderança se torna frágil tendo 

em vista as competências legais do Departamento e a ingerência sobre outras pastas, referentes a outros 

Ministérios que compõem o programa, como Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação, atores apontados no Anexo I da Resolução CONTRAN Nº 740/2018. O que é agravado pela 

autonomia concedida aos estados para conduzir as políticas de trânsito junto aos municípios, 

descentralização conferida pela Constituição de 1988. 

Sob a percepção dos entrevistados, os aspectos de liderança convergiram para a integração entre os atores, 

ao apontarem o modelo atual de gestão disfuncional dos órgão do SNT, elucidando dificuldades de gestão 

e coordenação da rede de atores, com pouco envolvimento desses dada a ausência de responsabilidades e 

papéis (o que também aponta uma barreira de gestão de projetos). E por fim, foi citado pela maioria dos 

entrevistados a necessidade de se criar um comitê gestor do PNATRANS, para preencher essa lacuna e 

promover a integração entre os múltiplos atores das diversas pastas e esferas, imputando-lhes as 

15
27%

30
53%

11
20%

Na instituição em que você trabalha existe 
um líder (gestor) que coordena as ações 

voltadas à implementação do PNATRANS?

Sim Não Não sei
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responsabilidades cabíveis e cobrando o seu desempenho. O relato do entrevistado E4 sintetiza esses 

aspectos: 

É um desafio imenso! O Sistema Nacional de Trânsito é tudo, menos um sistema! Ele não 
funciona como um sistema deveria, até por conta da questão do pacto federativo dada a [...] 
formação do nosso Estado, da União, em que os órgãos estaduais de trânsito não estão diretamente 
relacionados aos órgãos federais e os municipais não estão diretamente relacionados aos estaduais. 
Há uma grande dificuldade muitas vezes nesse sistema de união, de execução das ações que são 
especificadas pelo CONTRAN. Isso também existe na esfera Federal. Essa integração entre os 
órgãos nem sempre é ou foi feita da melhor forma possível. Há momentos em que estamos mais 
próximos, há momentos na história em que estão bem afastados, cada um fazendo a sua ação. 
Então acho que esse é o grande papel do Comitê Gestor, primeiro organizar na esfera Federal essa 
situação em que todos estejam dialogando rotineiramente sobre os avanços do PNATRANS, que 
esteja sendo feito de fato o acompanhamento dessas ações envolvendo todas essas pastas citadas. 
E também a questão de um órgão que seja capaz efetivamente de liderar o Sistema Nacional de 
Trânsito, e aí entramos no pilar de gestão que é exatamente o fortalecimento institucional dos 
órgãos passando aí pelo empoderamento até mesmo do CONTRAN e do DENATRAN para que 
tenha poder legal ou tenha poder institucional de determinar aos Estados o cumprimento de suas 
metas. (E4) 

4.5.6 CARACTERÍSTICAS DA POLÍTICA 

As características da política foram apontadas como barreiras pelas instituições consultadas via lei de 

acesso à informação e pelos entrevistados. No que tange à forma e ao conteúdo do PNATRANS, 

especificamente à definição das metas ao estados, o relato de um entrevistado indicou que muitas das 

metas foram imputadas aos estados sem levar em conta as especificidades de cada uma das UF e que a 

ampla gama de ações estabelecidas no Plano Descritivo dificulta a integração entre os envolvidos, 

ocasionando a falta de adesão:  

Eu tenho que escrever alguma coisa que caiba para o Brasil, só que o Brasil do Distrito Federal 
não é o Brasil de São Paulo e não é o Brasil de Pernambuco e não é o Brasil de Araripina que está 
no interior do Nordeste. [...] quando você cria um documento tem que se encaixar em todo mundo, 
acaba abrindo a possibilidade para uma grande parcela falar: “Não, isso não foi escrito para mim”. 
E aí não adere e infelizmente você na área da gestão pública, você vê que não era para ser assim, 
mas a gente acaba tendo Leis que não pegam. (E3) 

O DENATRAN também trouxe essa questão nas entrelinhas, ao informar que a Resolução CONTRAN 

Nº 740/2018 está em revisão, justificada pela intenção de aglutinar ações com descrições semelhantes e 

revisar os prazos, uma vez que: “com a revisão da Resolução pretendemos aglutinar algumas ações com 

descrições semelhantes e rever os prazos das mesmas, uma vez que grande parte das ações estão atrasadas 

em função da necessidade de integração e trabalho conjunto entre os diversos órgãos de trânsito do País. 

A previsão é realizarmos essa revisão até o final do presente exercício”. 
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4.6 FATORES DE SUCESSO 

4.6.1 VISÃO GERAL DOS FATORES DE SUCESSO 

Quanto aos fatores de sucesso para a implementação do PNATRANS apontados pelas instituições em 

resposta às solicitações via LAI, não se observou uma concentração de respostas em uma categoria 

específica. Recursos e integração entre os atores foram apontados em maior frequência (n = 5), mesmo 

resultado obtido para as barreiras apontadas pelas instituições. Os resultados obtidos constam do Gráfico 

18. 

 
Gráfico 18 - Fatores de sucesso à implementação do PNATRANS 
Fonte: elaborado pela autora 
 
 

Na visão dos entrevistados, os fatores de sucesso à implementação do PNATRANS contemplam dois 

aspectos interessantes, primeiro quanto ao enaltecimento de fatores já existentes na política, segundo 

quanto aos fatores projetados para que sejam adotados em contribuição para o sucesso do Plano. A Tabela 

13 indica a frequência de associação pelos entrevistados a esses fatores de sucesso. Nota-se que o apoio à 

política também foi apontado pelos entrevistados como uma importante barreira à implementação da 

política. 
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Tabela 13 - Síntese dos fatores de sucesso apontados pelos entrevistados 

FATORES DE SUCESSO 
Categoria Subcategoria Entrevistados Total 

Analítica 
Mudanças E3; E4; E6; E13 4 
Características da política E1; E2; E4; E6; E9; E10; E12 7 

Política 
Alinhamento do público alvo E2; E6; E7; E9 4 
Apoio à politica E1; E3; E4; E5; E6; E10; E12; E13 8 
Comprometimento E1; E2; E3; E4; E13 5 

Operacional 

Gestão de Projetos E2; E6 2 
Liderança E1; E4; E5; E6; E8; E9 6 
Gestão do conhecimento E4; E6; E9; E11; E12 5 
Recursos E6; E7; E8; E12 4 

Fonte: elaborado pela autora 

A análise da amostra de respostas ao questionário eletrônico permitiu identificar os fatores de sucesso 

preponderantes sob a percepção dos implementadores. Para isso, os respondentes deveriam indicar, em 

ordem de prioridade, do mais importante para o menos importante, três principais fatores de sucesso. Os 

resultados indicaram que o fator mais escolhido na 1ª posição para a implementação do PNATRANS, 

com 12 escolhas, foi Capacitação adequada. Entre as três primeiras opções, esse FS também foi o mais 

escolhido pelos respondentes, totalizando 19 preferências.  

Destacam-se os fatores de sucesso apoio à política pelo dirigente máximo e continuidade das ações 

independem das mudanças de dirigentes da instituição, ambos selecionados por 7 respondentes, como 

segunda opção mais escolhida ainda na 1ª posição. 

O fator de sucesso que mais se repetiu na 2ª colocação foi a Adequada coordenação das metas. Enquanto 

na 3ª colocação o mais escolhido foi Recursos orçamentários e financeiros suficientes. A Tabela 14 

apresenta os resultados obtidos para os fatores de sucesso. 

Tabela 14 - Principais fatores de sucesso  por ordem de prioridade à implementação do PNATRANS 

Fatores de sucesso 1º 2º 3º Total 
Alta prioridade da política. 3 1 1 5 

Apoio à política pelo dirigente máximo. 7 2 1 10 

Apoio à política nas instâncias superiores às da instituição. 4 4 1 9 

Apoio da sociedade. 2 1 3 6 

Participação na formulação. 3 3 2 8 

Clareza de metas e objetivos. 4 3 2 9 

Adequada coordenação das metas. 2 5 2 9 
Continuidade das ações independem das mudanças de dirigentes da 
instituição. 7 2 2 11 
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Fatores de sucesso 1º 2º 3º Total 
Recursos orçamentários e financeiros suficientes. 3 3 4 10 

Pessoal em quantidade suficiente. 4 1 0 5 

Capacitação adequada. 12 4 3 19 

Recursos tecnológicos suficientes. 5 2 0 7 
Total 56 31 21 108 

Fonte: elaborado pela autora. 

Desta forma, à luz do referencial teórico, os principais fatores de sucesso elencados pelos respondentes 

para a implementação do PNATRANS remetem aos recursos, especialmente aos recursos humanos, no 

que tange à capacitação adequada do quadro de pessoal nas instituições implementadoras, seguido de um 

cenário favorável de existência de recursos orçamentários e financeiros. Tendo em vista que os mesmos 

aspectos foram elencados como barreiras, é possível inferir que os respondentes interpretaram os fatores 

de sucesso como sendo aqueles essenciais ao sucesso da implementação, não necessariamente existentes 

na instituição em que trabalham. O apoio à política pelo dirigente máximo, a continuidade das ações não 

ser afetada pelas mudanças de dirigentes e a adequada coordenação das metas foram fatores de sucesso 

realçados pelos respondentes. 

Nota-se que, similarmente aos resultados das barreiras, a percepção dos fatores de sucesso também está 

atrelada à atuação do público alvo envolvido na coleta de dados desta pesquisa. Atenção é dada para o 

comportamento dos aspectos elencados como fatores de sucesso, os quais tenderam a ser idênticos àqueles 

indicados como principais barreiras para o mesmo público alvo. A perspectiva de que os recursos podem 

se comportar tanto como fatores de sucesso ou como barreiras, a depender da sua presença ou ausência, é 

comprovada pelo resultado dos fatores de sucesso destacados pelas instituições.  

O mesmo ocorre com a integração dos atores, que coincidentemente ocupou a segunda colocação de 

preferência das instituições tanto como barreira quanto fator de sucesso, espelhando uma expectativa dos 

implementadores da ponta. Os implementadores também reforçaram a expectativa de continuidade das 

ações independentemente da alternância de liderança, expressando uma realidade a nível local. O apoio à 

política, a liderança e as características da políticas foram abordados pelos entrevistados, reforçando a sua 

posição gerencial e estratégica. Um fator de sucesso interessante reforçado por essas entidades foi a gestão 

do conhecimento, no sentido de que experiências bem-sucedidas (internacionais ou nacionais) podem ser 

replicadas ou adaptadas para favorecer o sucesso da implementação do PNATRANS, demonstrando a 

visão gerencial das instituições implementadoras.  
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4.6.2 RECURSOS 

Os recursos comportaram-se como fator de sucesso conforme relatado pelas instituições estaduais que 

conseguiram vencer as limitações orçamentárias e financeiras promovendo instrumentos de cooperação 

entre entidades para destinação de verbas com arrecadação de multas ou do licenciamento anual para 

potencializar as ações de segurança viária. É o caso relatado por três instituições, DETRAN/AM, 

DETRAN/GO e DETRAN/SP. 

Quanto aos recursos humanos, para algumas instituições consistem em um fator de sucesso para a 

implementação do PNATRANS. É o caso do DER/DF que instituiu uma gratificação de fiscalização de 

trânsito aos agentes da autoridade de trânsito, para que possam se voluntariar para prestar serviço no 

período de descanso, um mecanismo para viabilizar as ações de fiscalização e minimizar os impactos do 

número de pessoal reduzido. Outros órgãos, como o DETRAN/RO e DETRAN/AL destacaram que 

possuem técnicos excelentes e parceiros que viabilizam a aplicação do plano no estado.  

Quanto ao comportamento dos recursos como fatores de sucesso, notou-se que sua presença é um fator 

essencial para a implementação do PNATRANS, demonstrando a necessidade da ponta em contar com 

pessoal em quantidade suficiente e adequadamente capacitado para atender a demanda, bem como em 

contar com recurso tecnológico (RENAEST) como base de dados consolidada de acidentes de trânsito e 

dispor de recursos orçamentários e financeiros suficientes para as ações do PNATRANS. Aspectos 

orçamentários e financeiros que também foram barreiras foram apontados como fatores de sucesso pelas 

instituições que apontaram experiências positivas alternativas para driblar a insuficiência de recursos, 

como o estabelecimento de convênios entre estados e municípios para fomentar estratégias conjuntas de 

segurança no trânsito em pontos críticos e consórcios entre municípios, para que esses possam ter um 

atrativo a se integrar no SNT e instituir ações de melhoria de segurança no trânsito.  

Embora essas iniciativas tenham surgido, percebe-se que não configuram a realidade comum das 

entidades, ficando como sugestão para sua disseminação a fim de minimizar os obstáculos 

correspondentes à insuficiência de recursos à implementação do PNATRANS.  

4.6.3 INTEGRAÇÃO ENTRE OS ATORES E ALINHAMENTO DO PÚBLICO ALVO 

Para outros órgãos, a integração é um fator de sucesso à implementação do PNATRANS, como destacado 

pelo DETRAN/SE, DNIT e PRF: 
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Sim, existe um ambiente favorável de integração entre todos os órgãos de trânsito em nosso 
Estado, o que favorece a troca de informação e experiências visando a melhoria continua dos 
serviços que estão diretamente relacionados ao atingimento das metas propostas pelo 
PNATRANS. (DETRAN/SE) 

Sim, considerando as atribuições da Autarquia, o DNIT pode atuar ou colaborar em quase todos 
os pilares, contribuindo para a realização de ações integradas. (DNIT) 

A PRF possui uma estrutura organizacional que favorece o projeto, existindo uma Coordenação- 
Geral voltada exclusivamente para a segurança viária, com ações relacionadas à prevenção de 
acidentes, educação para o trânsito e fiscalização de trânsito. Pautamos nossas ações nos mesmos 
pilares do PNATRANS e os projetos convergem para os mesmos objetivos. Ademais, o PNRM 
é um projeto estratégico da PRF junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. (PRF) 

Uma avaliação permitiu identificar que as instituições que apontaram a integração dos atores como 

essencial estiveram envolvidas nas discussões da política, potencializando esse fator de sucesso. Uma 

característica observada foi quanto ao DNIT, que detém significa parcela da malha rodoviária, uma 

extensão de aproximadamente 52.000 km de rodovias federais pavimentadas, e possui atuação limitada 

no PNATRANS, e se coloca à disposição para contribuir, como demonstra o seu relato. O que reitera a 

necessidade de integração entre os atores para alcance potencializar a implementação dessa política. 

O alinhamento do público alvo deu-se no sentido da participação coletiva nas discussões da política, na 

sua fase de elaboração, monitoramento e avaliação. Nas discussões da política, foi possível identificar a 

participação dos órgãos rodoviários e executivos estaduais, bem como dos CETRAN, embora nem todos 

tenham contribuído. É essencial que os envolvidos na implementação da política estejam todos 

concatenados e busquem um objetivo comum, o cumprimento das metas estabelecidas, o que é facilitado 

pelo envolvimento nas fases da política, pelas discussões e revisões durante a implementação.  

Além do mais, o alinhamento do público alvo é percebido alinhado com a integração entre os atores, isso 

porque como manifestou o entrevistado E6, no sentido de que o DENATRAN instituiu um canal de 

comunicação com os envolvidos na implementação do PNATRANS nos estados, o que traz maior 

engajamento para a implementação: “a gente inclusive instituiu no DENATRAN ano passado dois fóruns 

permanentes: o fórum dos DETRAN - Fórum Permanente dos DETRAN e o Fórum Permanente dos 

CETRANS, porque a gente fazia às vezes muitas visitas técnicas, fazia algumas reuniões com DETRAN, 

CETRANS, mas a gente tentou aproximar mais o contato do DENATRAN com essas reuniões”. 

Por fim, o alinhamento do público alvo e a integração dos atores são uma consequência do texto da lei que 

deu origem ao PNATRANS, pois a sua regulamentação impôs uma estrutura de responsabilidades aos 

entes, no tocante ao artigo 326-A do Código de Trânsito Brasileiro: “ A atuação dos integrantes do Sistema 

Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente 
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para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de 

mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por Estado e por ano, detalhando-se os dados levantados 

e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais.” 

4.6.4 APOIO À POLÍTICA  E COMPROMETIMENTO 

O apoio à política foi revelado pelos entrevistados como um importante fator de sucesso, por ser essencial 

ter apoio político consistente para que a implementação ocorra com êxito. Observou-se comportamento 

semelhante entre o apoio à política e o comprometimento, situação símile à experienciada quando 

observados esses dois aspectos como barreiras, os quais foram considerados aspectos convergentes. O que 

é esclarecido com o depoimento do entrevistado E5:  

Para o DENATRAN, sim; para o Ministério da Infraestrutura, sim. [prioridade do atual governo] 
Eu vejo que sim, [...] a primeira coisa que ele falou [o Ministro da Infraestrutura]: “precisamos 
reduzir o número de acidentes, precisamos reduzir o número de mortes”. Então essa foi realmente 
uma preocupação, no final do ano passado (2019), ou seja, um ano já de governo e então havia-
se uma preocupação até então de fomentar privatizações de rodovias, ferrovias e aeroportos que 
são da parte do Ministério da Infraestrutura, mas a questão do trânsito precisava de dar essa 
alavancada, ou seja, eu vejo que no final de 2019 para 2020 essa importância ficou bem destacada 
e a gente assim enfrenta essas dificuldades, ou seja, como falei, orçamentária e administrativa [...] 
(E5) 

Esse relato fornece indícios da atuação de liderança do entrevistado E5 na implementação do 

PNATRANS, demonstrando sua visão estratégica e gerencial, ao afirmar com propriedade que há apoio 

à política, que ações têm sido promovidas pelo MI no sentido de alavancar as ações relacionadas ao 

trânsito, distinguindo-se das perspectivas da maioria dos atores ouvidos nesta pesquisa, especialmente da 

visão dos implementadores, que estão na ponta, que tenderam a discordar da existência de apoio à política 

em nível local. 

4.6.5 MUDANÇAS DE LIDERANÇA 

Quanto às mudanças como fatores de sucesso, essas surgem como oportunidades de se promover o 

PNATRANS, conforme destacado pelo entrevistado E1: “Olha, hoje o não cumprimento do que está 

previsto ali é tão grande mas é tão grande, que [...] hoje enxergamos é que a alternância política ela acaba 

nos parecendo mais como uma oportunidade de convencer os novos atores e alternância ser mais um 

problema”.  
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Outro aspecto para o qual dois entrevistados (E1 e E10) compartilharam da mesma ótica, é quanto ao 

cenário político não configurar uma ameaça ao PNATRANS, tendo em vista que as ações de segurança 

viária não têm direcionamento político e independem do governo que esteja no comando.  

Eu acho que essas ações principalmente de Segurança Viária e de melhoria do processo de 
trânsito, elas não têm muita influência política. Elas têm um pouco de influência econômica. É 
claro que a maioria das ações depende de recursos financeiros. Mas eu acho que questões políticas 
não interferem muito em ações de segurança viária mesmo porque eu acho que independente de 
governo, são ações que não têm direcionamento político. Por isso que qualquer governo que esteja 
no comando eu acho que elas são válidas e acho que nenhum governo é contra ou a favor de 
determinada ação, porque vai de encontro às suas orientações. Acho que isso não influencia muito 
não! (E1) 

Embora os respondentes do questionário tenham apontado como fator de sucesso de destaque à 

implementação do PNATRANS a continuidade das ações independerem das mudanças de dirigentes da 

instituição, percebeu-se que esse seria um cenário hipotético ideal e não corresponderia à realidade 

momentânea da instituição, uma vez que o mesmo aspecto foi percebido como uma importante barreira à 

política. O que se percebe é que há consenso que o apoio à política é um fator de sucesso fundamental para 

a implementação do PNATRANS.   

4.6.6  CARACTERÍSTICAS DA POLÍTICA 

O entrevistado E3 chama a atenção para as características da democracia e o poder do voto. Traz  à tona a 

influência da sociedade para eleger as prioridades de agenda de um governo, pois uma prioridade coletiva 

se torna uma prioridade política, daí a urgência em inserir a segurança no trânsito na pauta prioritária 

popular:  

E disso tudo nasce a tal da vontade política e a vontade política ela começa quando a sociedade 
elege aquilo como prioridade. Porque políticos eles miram uma classe: “ah estou na vida pública 
para dar minha contribuição! Beleza, este é um discurso belíssimo, mas o político só se torna 
político através de uma coisa, (que) é o voto. Nós vivemos em uma democracia, graças a Deus. 
A democracia é o pior dos regimes, mas não há nenhum melhor do que ele então. O político 
depende do voto. O voto sai do povo, da vontade popular. Então para que ele tenha vontade 
política, a sociedade tem que eleger aquilo como prioridade. E aí cabe a esses entes, cabe a essas 
organizações deixar muito claro através das suas ações que o trânsito é um problema que tem 
solução, morrer atropelado, morrer de um acidente de trânsito, não é uma morte que não tinha 
outra forma de ser. Ela é previsível, ela é evitável e isso pode ser feito desde que estes políticos 
decidam agir nesse sentido. E aí você escolhe dar o seu voto para quem toma ações nesse sentido. 
Aí a vontade política aparece. Isso é o que eu acredito ser o grande limitador e ao mesmo tempo 
é a grande perspectiva para que o PNATRANS funcione. (E3) 

O fator de sucesso apresentado pelo DENATRAN na sua manifestação trouxe a criação da Agenda 

Regulatória do DENATRAN, implementada em agosto de 2020. Isso porque estima-se que trará 

transparência à estrutura de gestão da instituição nas suas atividades, o que inclui o PNATRANS. Os 
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entrevistados destacaram que o PNATRANS é uma lei, impondo uma obrigatoriedade no seu 

cumprimento, o que de certa forma atua como mitigador de possíveis influências políticas nocivas à sua 

continuidade. O relato do entrevistado E4 ressalta esse ponto forte: 

Agora o que eu acho que o PNATRANS é um marco positivo, é um marco importante, porque 
ele se torna uma política de Estado. Ele não é uma política do governo atual, ele não é uma política 
do governo anterior, ele é uma política que perpassa todos os governos, pelo menos aí terei quase 
três mandatos presidenciais, dois mandatos e meio durante todo o seu período. Então isso passa 
por outros governos também. (E4) 

4.7 RESULTADOS – UMA ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO 

Para solucionar o problema de pesquisa Qual é a percepção dos formuladores, especialistas da área de 

segurança viária e executores quanto à implementação do PNATRANS?, lançou-se mão de uma análise 

da implementação da política, a partir da lente teórica, considerando a visão dos múltiplos atores 

envolvidos nesta pesquisa: formuladores, implementadores e especialistas em segurança viária.  

Os resultados obtidos das diferentes fontes de coleta de dados (solicitações via LAI, entrevistas e 

questionário), proporcionaram interpretar a forma como a intervenção está sendo realizada e a 

interpretação dos resultados das barreiras e dos fatores de sucesso à implementação do PNATRANS foi 

elementar.  

A triangulação dos resultados permitiu identificar quais aspectos da política certos comportamentos 

afloravam como barreiras ou fatores de sucesso, dada a sua existência ou ausência no momento analisado 

da implementação da política. Desta forma, como os elementos determinantes se repetiram ao longo da 

pesquisa sob a ótica dos diferentes atores consultados, conforme demonstra a Figura 6, que demonstra a 

preferência das barreiras e fatores de sucesso pelos grupos de atores pesquisados. 
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Figura 6 - Preferência de fatores de sucesso e barreiras pelos diferentes atores 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

E associando os principais aspectos ao referencial teórico, os fatores de sucesso/barreiras mais relevantes 

para a execução do PNATRANS sob a percepção dos atores envolvidos nesta pesquisa constam da Figura 

7. 

Figura 7 - Principais barreiras/fatores de sucesso à implementação do PNATRANS 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Os recursos (financeiros e orçamentários, humanos e tecnológicos) foram apontados como críticos à 

implementação do PNATRANS, destacando a categoria operacional como essencial para viabilizar essa 

política pública. Ao se comportar como barreira, a sua limitação implica atrasos na progresso da 

implementação, o que pode ter como consequência o abandono dos esforços pelos apoiadores (WU et al., 

2014). Um ponto chave para a implementação do PNATRANS, discutido pelos atores consultados, é 

quanto ao desenvolvimento do RENAEST, que se estende por anos e tem previsão de conclusão ao final 

de 2020. A ausência de um banco de dados estatísticos de acidentes, confiável e padronizado é empecilho 

para o uso racional e otimizado dos recursos, e dificulta a realização de medidas efetivas para reduzir o 

número de lesões e de acidentes, que considere as especificidades locais, como por exemplo, medidas 

voltadas aos motociclistas nas regiões em que os acidentes envolvendo essa categoria de habilitação for 

predominante. Portanto, a barreira dos recursos tecnológicos é basilar ao Plano e necessita ser superada 

para que existam avanços na implementação do PNATRANS.  

Quanto ao apoio à política, aspecto da categoria política, foi possível identificar, tanto na análise das 

entrevistas quanto do questionário, uma relação com outros dois aspectos: comprometimento e liderança, 

respectivamente pertencentes às categorias política e operacional (WU et al., 2014). Cada um desses 

aspectos tende a influenciar sobremaneira o outro. O apoio à política determina o grau de 

comprometimento com a política e influencia a existência de uma liderança atuante. Uma política sem 

apoio não contará com o comprometimento dos envolvidos e dificilmente terá uma liderança de destaque.  

A correlação entre os aspectos comprometimento e liderança foi comprovada com os resultados obtidos 

da análise fatorial exploratória aplicada para avaliar em que medida existiam fatores intrínsecos que 

indicassem dependência entre as variáveis categóricas e contínuas. O resultado, exposto na Tabela 10 dos 

resultados desta pesquisa, apontou a presença de  dois fatores relacionais, denominados responsabilidade 

com a política e recursos, os quais não poderiam ser medidos de maneira independente pela pesquisadora. 

O primeiro fator relacional responsabilidade com a política remeteu a barreiras/fatores de sucesso: 

características da política (categoria analítica), apoio à política e comprometimento (ambos contidos na 

categoria política) das dimensões do processo de políticas públicas. Enquanto a relação entre liderança e 

os aspectos comprometimento e apoio à política foi comprovada quando efetuada a análise de conteúdo 

das manifestações dos entrevistados e das instituições (via LAI). 

Destaca-se que houve uma limitação na AFE, pois não foram testadas variáveis correspondentes a todos 

os fatores de sucesso/barreiras uma vez que na construção do questionário não havia variáveis contínuas 

que remetessem a todos os nove aspectos propostos no referencial teórico, o que poderia ter demonstrado 

outras correlações entre as variáveis. 
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As mudanças foram apontadas como relevantes ao processo de implementação do PNATRANS, 

predominantemente comportando-se como uma barreira, tendo em vista a ameaça de descontinuidade do 

Plano em virtude das mudanças de dirigentes institucionais ou de alternância de poder. As mudanças 

podem alterar as diretrizes prioritárias da política e, embora o PNATRANS tenha uma característica que 

favoreça a sua perenidade, o fato de ser instituído na forma de lei, as mudanças de lideranças podem 

ocasionar interrupções.  

4.7.1 A intervenção foi realizada como pretendido? 

Analisar como a intervenção foi realizada é a primeira ação e equivale a investigar se: i) os recursos foram 

suficientes; ii) houve algum problema inesperado ou não intencional e; iii) até que ponto a intervenção 

atingiu os beneficiários. 

4.7.1.1 Os recursos foram suficientes? 

A definição de recursos nesta pesquisa contempla recursos financeiro-orçamentários, humanos e 

tecnológicos. Uma síntese dos resultados permitiu identificar que os recursos são a principal barreira para 

o sucesso da implementação do PNATRANS, apontados como os aspectos mais críticos pelos três 

públicos ouvidos nesta pesquisa. 

A escassez de recursos financeiros e orçamentários destinados ao PNATRANS tem suas origens na 

descentralização aos estados e municípios conferida pela Constituição de 1988. Isso porque se, por um 

lado facilita a implementação da política na ponta sob o olhar local, onde a política de fato acontece, na 

prática, a autonomia concedida leva a uma dependência financeira para impulsionar as políticas, mesmo 

com a contrapartida federal (ABRUCIO, 2010). 

Embora a falta de recursos seja um fator limitante para a execução das ações que constituem o 

PNATRANS em todas as esferas, foi possível perceber nas entrelinhas dos dados secundários e das 

entrevistas que este pode ser um aspecto muito conveniente para revestir os reais motivos da baixa adesão 

ao Plano, como os altos custos políticos que a implementação do PNATRANS podem representar. 

Isso pode ser identificado, por exemplo, nas situações mencionadas pelos entrevistados que se referem à 

baixa aderência dos municípios ao SNT, principalmente daqueles com menor número de habitantes, pois 

há ainda uma forte relação cultural entre a fiscalização de trânsito com viés punitivo de arrecadação de 

recursos obtidos das multas. Também fica claro nos relatos de especialistas de segurança viária ao 

relatarem que há uma consciência dos governos quanto à necessidade de implementar medidas severas 
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para tornar o trânsito mais seguro, propondo estudos e planos de ação que, no entanto, acabam não se 

concretizando porque ocasionam interferências na liberdade individual e podem representar desaprovação 

dos eleitores, evidenciando os altos custos políticos. 

4.7.1.2 Houve algum problema inesperado ou não intencional? 

Quanto aos problemas inesperados ou não intencionais destacam-se alguns entraves quanto ao momento 

mundialmente enfrentado para combater uma pandemia, essa situação imprevisível obviamente destinou 

atenções e recursos financeiros para a saúde, de modo que os impactos poderão ser severos no controle e 

reequilíbrio financeiro e orçamentário pós-pandemia, inclusive com a redução da destinação de recursos 

para políticas públicas de diversas áreas e, possivelmente, o PNATRANS. Além disso, o olhar futuro para 

o ano de 2020 deve ser crítico, especialmente quanto à redução dos índices de mortos por grupo de 

habitantes e por grupo de veículos estabelecidos na Resolução CONTRAN Nº 740/2018. Isso porque, 

com o isolamento social decorrente das tentativas de conter a pandemia, houve uma redução no número 

de veículos e de pessoas circulando em um período do ano. Essa redução certamente irá contribuir para 

alcance dos índices pelos estados, no entanto não necessariamente estarão ligados às ações para melhoria 

da segurança viária ou à conscientização da população para um trânsito seguro.  

4.7.1.3 Até que ponto a intervenção atingiu os beneficiários? 

No que tange a identificar se a intervenção atingiu os beneficiários, é preciso primeiramente classificar os 

beneficiários, que nesta pesquisa são os envolvidos em todas as etapas do processo da política e a sociedade 

de um modo geral. Os resultados analisados a partir dos dados coletados por meio da lei de acesso à 

informação permitiram identificar que há um desconhecimento das atribuições e competências das 

instituições, em nível estadual e federal, quanto ao seu papel na implementação do PNATRANS. O que 

emergiu em dois momentos: quando as instituições para quais os pedidos foram originalmente destinados 

redirecionaram a outra instituição a solicitação de informações e quando as instituições apontaram que a 

implementação do PNATRANS não estaria condizente com a sua atuação legal.  

No primeiro momento, as consultas, amparadas pela Lei Nº 12.527/2011, foram designadas pela 

pesquisadora às duas entidades estaduais de interesse: o órgão executivo de trânsito e o órgão executivo 

rodoviário, utilizando-se por canal o E-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão) de 

transparência pública cada estado. Para alguns estados, no ato do cadastro, a solicitação era 

automaticamente redirecionada à entidade diferente daquela originalmente apontada como destinatária 
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pela pesquisadora. Em outros casos, o pedido era cadastrado e encaminhado posteriormente à outra 

instituição.  

No segundo momento, as instituições manifestaram-se pontuando que não havia aderência entre o tema 

PNATRANS com suas atribuições, ou que outra entidade deveria ser consultada para mais informações. 

O que ocorreu em nível estadual no âmbito das instituições DER/SP, DER/RJ, DETRAN/BA, 

SINFRA/MA, DER/PB; e em nível federal no âmbito da ANTT, evidenciando falha quanto ao 

alinhamento do público alvo responsável pela implementação da política.  

A teoria aponta que a falta de alinhamento dos beneficiários pode ocasionar dificuldade para a 

implementação de uma política pública, especialmente quando os interessados não estiverem em 

concordância com a política ou não tiverem participado da sua formulação (GIACCHINO; 

KAKABADSE, 2003; STRUYK, 2007; De O’TOOLE, 1986; PAPADIMITRIOU; PHINNEMORE, 

2003;  GOEL; DWIVEDI; SHERRY, 2012; WU et al., 2014). Portanto, o alinhamento do público alvo e 

a compreensão do papel que cada instituição possui, são pontos fundamentais para alcance dos resultados 

da implementação do PNATRANS, e os resultados apontam sua ausência, implicando que a intervenção 

não atingiu os beneficiários na sua totalidade, para o momento em que foi realizada a análise. 

4.7.2 O que poderia ser melhorado? 

Dos resultados emergiram pontos de melhoria para otimizar a implementação do PNATRANS, o que foi 

considerado a partir das sugestões proferidas pelos diversos grupos envolvidos nesta pesquisa. Das 

contribuições apresentadas, destaca-se a importância da divulgação dos resultados alcançados por cada 

um dos entes federativos para a redução dos índices de mortes por grupo de habitantes e por grupo de 

veículos, estimulando uma “competição do bem” entre os entes. Outro ponto em voga foi a importância 

de destinar os recursos do FUNSET para a execução do PNATRANS, a partir do descontingenciamento 

do fundo, uma vez que foi constituído para essa finalidade, que não é cumprida na sua totalidade. 

A importância da divulgação dos resultados vai ao encontro da experiência global percebida pela OPAS 

(2018), a qual demonstra que países que estabeleceram com clareza metas e objetivos e divulgavam 

periodicamente seus resultados obtiveram melhorias mais efetivas de segurança no trânsito do que os 

países que não compartilhavam os efeitos das suas ações. Além do mais, a publicização dos dados é uma 

forma de conferir transparência pública às ações governamentais e de prestar informações que exprimam 

conclusões adequadas aos cidadãos sobre o avanço das políticas públicas (MICHENER, 2015).  
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Nesse sentido, o DENATRAN também informou que implementaria, ainda no ano 2020, uma Agenda 

Regulatória, que “tem por finalidade indicar as matérias, de cunho regulatório, a serem estudadas pelo 

órgão em determinado período de tempo. Posteriormente, o produto desse estudo resultará, conforme o 

caso, em encaminhamentos para apreciação e aprovação do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), ou em outras opções regulatórias mais adequadas”. Essa ação foi efetivada ainda durante 

a conclusão desta pesquisa, no final do mês agosto/2020, e teve o intuito de minimizar interferências 

políticas nas pautas da instituição, blindando os seus efeitos deletérios. 

A capacidade integrativa de os estados e municípios buscarem alternativas para captação de recursos, 

mediante a formação de consórcios intermunicipais ou formalização de convênios ou outros instrumentos 

que destinem parte da arrecadação das multas de trânsito nos estados para promover ações de segurança 

viária, como estabelece o artigo 320 do CTB, foi mencionada como uma alternativa para driblar a 

insuficiência de recursos e promoverem as ações necessárias, especialmente os munícipios menores em 

termos populacionais, o que inclusive poderia ser um atrativo para aderirem ao SNT. Essa forma de 

cooperação entre os atores é uma das características de políticas com abordagem bottom-up, e a visão dos 

executores do programa é essencial para se perceber a cooperação ou a resistência no processo de 

implementação (SOARES MEDEIROS; CAVALCANTE, 2018). 

A criação de um comitê gestor para coordenar e gerir os entes de diversas pastas que integram o 

PNATRANS, cobrando ações e cumprimento dos prazos também foi outra solução essencial destacada 

pelos atores consultados, como mecanismo de integração entre os envolvidos. Salienta-se que essa 

sugestão já foi encaminhada à Casa Civil, conforme informações prestadas pelo DENATRAN: “Além 

disso, encontra-se em avaliação na Casa Civil da Presidência da República, Minuta de Decreto para 

instituir o Comitê Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, sendo este o responsável por 

diversas ações constantes no Anexo I da Resolução CONTRAN nº 740, de 2018”.  

De fato, estabelecer o comitê favorece a liderança e imprime apoio à política pública, destacando um ente 

para impulsioná-la. No entanto uma reflexão emerge desta pesquisa, até que ponto apontar a ausência do 

comitê é uma forma das entidades de se eximir das atribuições que lhe foram conferidas com o 

PNATRANS, pois as coloca confortavelmente em uma situação de não estamos fazendo porque não 

somos cobrados e a política não é prioridade, embora seja uma lei que deve ser cumprida por todos os 

atores de forma conjunta e contínua? 
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4.7.3 O que pode ser aprendido com os métodos utilizados? 

Procurou-se responder essa informação considerando os custos não só financeiros, mas também custos 

políticos e institucionais relacionados ao programa. Uma percepção latente é o conflito de integração entre 

os atores envolvidos na implementação do PNATRANS. A discordância entre duas instituições da mesma 

unidade federativa quando inquiridas a respeito do mesmo assunto no tocante ao alcance das metas 

estabelecidas para redução dos índices de mortes e lesões, no ano de 2019, no Anexo I da Resolução 

CONTRAN Nº 740/2018 é uma contradição que releva a existência de barreiras de integração entre os 

atores e de gestão do conhecimento, neste caso expressa pelo compartilhamento de informações entre os 

entes. 

Para evitá-las, a cooperação entre entes deve ocorrer de forma a estabelecer uma rede estruturada de 

implementação com os múltiplos atores, destacando suas habilidades e competências para promover a 

implantação da política. Além disso, experiências bem sucedidas entre as instituições devem ser 

valorizadas e tomadas como exemplos, o que só se torna possível com o adequado compartilhamento de 

informações entre os atores (GIACCHINO; KAKABADSE, 2003; STRUYK, 2007; De O’TOOLE, 

1986; PAPADIMITRIOU; PHINNEMORE, 2003;  GOEL; DWIVEDI; SHERRY, 2012; WU et al., 

2014).  

4.7.4 Como o contexto influenciou o resultado? 

Para responder a esse questionamento é preciso responder a duas outras perguntas: Como os fatores 

externos atuaram nos resultados e no funcionamento das intervenções? E como os fatores externos 

influenciaram as atitudes e comportamentos do grupo alvo? 

Como definido na lente teórica que embasou esta pesquisa, contexto e atores são fatores que permeiam 

todo processo de implementação de uma política pública e, por isso, interagem entre si e com as categorias 

analítica, política e operacional, influenciando o comportamento dos aspectos determinantes para que se 

revelem como barreiras ou fatores de sucesso. 

O PNATRANS atravessou fases distintas desde a sua concepção, no início do ano 2018, primeiramente 

com a sua instituição normativa e prescritiva, na forma de lei, para ser posteriormente regulamentada, no 

segundo semestre daquele ano. Esse primeiro momento possuiu traços de uma abordagem top-down, cujo 

caráter foi coercitivo (LOTTA, 2017) e sem que houvesse espaço de discussão para que os múltiplos atores 

contribuíssem para a concepção da Lei Nº 13.614/2018. 
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O segundo momento, que deu origem à regulamentação do Plano, teve uma abordagem bottom-up, na 

qual se viabilizou a palavra aos níveis descentralizados para implementar a política (MATLAND, 1995; 

WINTER, 2012, LOTTA, 2017). Assim, a legitimidade da política advém da voz concedida aos diferentes 

atores nas distintas esferas de atuação, para que pudessem atuar conjuntamente na construção das metas e 

dos objetivos constantes da Resolução CONTRAN Nº 740/2018. Embora esse espaço tenha sido aberto, 

por meio de audiências públicas e discussões, os resultados apontaram que os atores não participaram 

veementemente da elaboração do Plano, já que alguns poucos estados encaminharam propostas ao 

DENATRAN, como se confirmou nas entrevistas com atuantes na formulação e na manifestação da 

instituição em resposta ao pedido de informações.  

Um dos reflexos da não participação dos entes implementadores na discussão do PNATRANS pode ser 

inferido da falta de alinhamento dos papéis institucionais para o cumprimento da política e ao seu 

desconhecimento, visto que um número significativo de respondentes informaram não conhecer o 

PNATRANS, resultados obtidos da aplicação do questionário. Além desse fator, a teoria aponta no sentido 

de que a falta de integração entre os atores pode culminar na resistência à implementação (SOARES 

MEDEIROS; CAVALCANTE, 2018), corroborando os resultados encontrados. 

A percepção dos atores envolvidos quanto aos principais stakeholders ao processo de implementação do 

PNATRANS, foi distinta: notou-se uma afinidade dos gestores e coordenadores do PNATRANS de 

apontarem líderes estratégicos (Casa Civil da Presidência da República e MI) como atores mais influentes 

à implementação do PNATRANS. Enquanto os especialistas, principalmente aqueles do MS, tenderam a 

exaltar os implementadores da ponta como os principais atores ao sucesso da implementação. Uma 

hipótese que justifica esse posicionamento está associada às experiências pregressas que os atuantes do 

MS possuem na implementação de políticas descentralizadas, tais como o SUS e o Vida no Trânsito. 

Outro aspecto interessante que surge com o contexto, diz respeito ao contexto institucional dos 

respondentes do questionário. Quem afirmou ocupar cargo de direção e assessoramento superior ou 

função comissionada tendeu a concordar mais com informações sobre apoio à política e 

comprometimento na sua própria instituição do os respondentes que indicaram não ocupar cargo. Nota-se 

que, em geral, há uma concentração de ações estratégicas nos líderes enquanto esse conhecimento não é 

disseminado e divulgado para os subordinados, ou se concentra apenas na equipe envolvida na realização 

do projeto.  

Quanto ao cenário político, uma retrospectiva breve indica a materialização do PNATRANS ao final de 

um ciclo presidencial conturbado ao final do ano 2018, continuado provisoriamente pelo vice-presidente 

Michel Temer após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em seu segundo mandato presidencial, 
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no ano 2016. O novo governo no ano 2019 levou à presidência Jair Bolsonaro, com uma proposta 

declarada de combate à corrupção e com lideranças técnicas à frente das pastas. Nesse cenário democrático 

de alternância de poder, certa fragilidade é observada quanto à continuidade das ações e programas 

pregressos, tendo em vista é comum que ações sejam substituídas ou não sejam concretizadas porque não 

se constituem agendas políticas prioritárias do novo governo, especialmente no primeiro após a assunção 

dos cargos, período em que os novos líderes estão se inteirando das políticas públicas e traçando novas 

estratégias. Essa associação pode ser feita levando-se em consideração que o ano 2020 é o segundo do 

PNATRANS e poucas das ações previstas foram executadas dentro dos prazos estabelecidos, aliado ao 

fato de que o Plano está atravessando uma reestruturação, como informado pelo DENATRAN, em 

resposta à solicitação de informações via LAI. 

Situando o PNATRANS na tipologia de ambientes de mudança institucional (Wu et al., 2014) a partir dos 

resultados obtidos nesta pesquisa, que contou com diferentes óticas (formuladores, especialistas e 

implementadores), aloca-se essa política no 2º quadrante da Figura 2, correspondente ao ambiente 

transitório, no qual a implementação depende da sustentação política e/ou liderança burocrática iminente. 

Nesse cenário, as mudanças são rápidas, no entanto, as condições são de oportunidade para construir 

conexões e alianças fortes. Cabendo ao gestor, aqui elencado como o DENATRAN, atuar com postura 

empreendedora para concentrar atenções na política e promover sua implementação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, APLICABILIDADE E ESTUDOS FUTUROS 

Esta pesquisa consistiu na análise da implementação do PNATRANS, a primeira política de segurança 

viária a ser instituída mediante lei federal no país. Portanto, esse trabalho tem caráter exploratório, tendo 

em vista que não há ainda resultados divulgados de avaliações anteriores para o assunto e contou com a 

contribuição de formuladores, especialistas e implementadores dessa política pública sobre a 

implementação do PNATRANS. 

O direcionamento teórico que fundamentou esta pesquisa foi pautado na etapa de implementação de 

políticas públicas do policy cylce, com destaque aos aspectos que poderiam se comportar como barreiras 

ou fatores de sucesso à execução do PNATRANS, bem como dialogou brevemente com as fases de 

avaliação e monitoramento de políticas públicas para fornecer suporte à análise da implementação do 

PNATRANS. 

Percebeu-se pela triangulação dos dados, que a política estudada possuiu dois traços distintos, em um 

primeiro momento, com abordagem top-down, quando foi determinada por meio da lei, e o segundo 

momento, com abordagem bottom-up, antecedente à Resolução CONTRAN Nº 740/2018 e que ainda é 

experienciado, com amplitude de atores envolvidos na construção da regulamentação e nas estratégias 

para sua implementação (SOARES MEDEIROS; CAVALCANTE, 2018). 

Na consolidação da lente teórica, foram identificados nove aspectos do tipo barreira/fator de sucesso, que 

interagiam simultaneamente com os atores e com o contexto de implementação da política pública. Esses 

fatores integravam três macro categorias das dimensões da política: analítica, política e operacional. 

Durante a fase de análise dos dados e resultados percebeu-se uma correlação entre alguns aspectos, 

havendo uma certa dificuldade da pesquisadora de distingui-los e classifica-los em uma única categoria. 

Ocorrência comum nos depoimentos dos entrevistados e nas respostas das instituições às solicitações de 

informação, uma vez que no momento em que se descrevia a liderança, havia no mesmo trecho referência 

ao apoio à política e/ou ao comprometimento das instituições com a implementação do PNATRANS.  

A correlação identificada estatisticamente com o uso da AFE comprovou parcialmente o achado, no 

entanto limitou-se a uma quantidade inferior de variáveis, já que as variáveis contínuas não correspondiam 

a todos os nove aspectos de barreiras/fatores de sucesso. Nesse sentido, caso mais variáveis contínuas 

tivessem sido utilizadas para medir todos os nove fatores, correlações intrínsecas com as variáveis 

categóricas poderiam ser identificadas, quem sabe com uma maior quantidade de fatores relacionais. 

Os resultados da triangulação dos dados mostraram que as principais barreiras (recursos, apoio à política 

e mudanças) também foram apontadas como fatores de sucesso relevantes à implementação do 
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PNATRANS, comportando-se como barreiras em cenários de ausência desses aspectos e como fatores de 

sucesso em contextos de sua existência. Os recursos foram apontados por unanimidade como a principal 

barreira à implantação do Plano, no entanto caracterizam uma realidade generalizada do poder público, 

evidenciando a urgência de transformação para o emprego racional e efetivo dos recursos, adotando por 

exemplos o consórcio entre municípios, a destinação específica de parcela dos recursos arrecadados com 

licenciamento anual e multas de trânsito para ações de segurança viária, dentre outras elencadas nos fatores 

de sucesso. Uma reflexão deve ser feita quanto à insuficiência de recursos: de fato esses impossibilitam a 

execução do PNATRANS no cenário atual ou se configuram como aspectos convenientes para encobrir 

os reais motivos para a baixa adesão à política, como os altos custos políticos que a implementação de um 

plano da magnitude do PNATRANS pode representar? 

O apoio à política e o comprometimento foram destacados como essenciais para que a política estudada 

obtenha sucesso na implementação. O apoio nesse caso além de político, também é da sociedade, que 

deve atuar para a construção da agenda de prioridades do governo, elegendo os temas que deverão ser 

atacados. O raciocínio de associação do apoio à política e liderança é uma relação de consequência, na 

qual a existência de apoio à política assegura à presença de uma liderança forte na condução do 

PNATRANS e vice-versa. Como demonstrado nos resultados, ambos aspectos são insuficientes, 

ocasionando sua classificação como barreiras. O público alvo desta pesquisa frisou a inexistência de um 

comitê gestor para conduzir e integrar as ações e os múltiplos atores do PNATRANS como o grande 

obstáculo para o prosseguimento do PNATRANS. No entanto, um olhar crítico deve ser imposto para 

avaliar se essa postura não coloca as entidades em uma postura confortável de se eximir das atribuições 

impostas, em um ciclo vicioso de não estamos fazendo porque não somos cobrados? 

Outro ponto de ponderação é quanto à escolha das barreiras e dos fatores de sucesso ser influenciada pela 

atuação do público alvo. Formuladores e especialistas tenderam a apontar barreiras de liderança e de apoio 

à política com mais frequência, enquanto os implementadores destacaram as descontinuidades em 

consequência das mudanças de lideranças com maior frequência do que os gestores, que inclusive 

vislumbraram nesse aspecto um fator de sucesso, podendo abrir oportunidades para facilitar a 

implementação do PNATRANS. Além disso, atores que ocupavam cargos de liderança ou possuíam 

atuação estratégica também tenderam a elucidar a existência de apoio para implementar o PNATRANS 

no âmbito institucional e governamental de modo geral. O que é coerente, pois os ocupantes de cargos de 

liderança tendem a dispor de informações mais estratégicas do que os executores da ponta. 

A perspectiva prática que motivou a escolha do problema de pesquisa está associada ao interesse de prover 

de resultados avaliativos uma política pública tão relevante, dado o alto número de mortes e lesões no 

trânsito, que consiste num problema de saúde global, para o qual o Brasil despertou. Assim, tendo em vista 
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a possibilidade de se fazer ajustes e correções em uma política quando da sua implementação, objetivando 

atingi-la com sucesso, os achados dessa pesquisa tem utilidade imediata e podem ajudar na compreensão 

do PNATRANS sob os diferentes pontos de vista dos atores envolvidos nesta pesquisa.  

Os estudos futuros podem concentrar-se em uma análise ampla do PNATRANS, envolvendo os atores 

municipais  para ampliar o campo de visão na ponta, onde o trânsito acontece, tendo em vista que os 

burocratas de nível de rua são fundamentais nas abordagens bottom-up de políticas públicas. Outra 

sugestão de trabalhos futuros é quanto à realização de avaliações da política durante a sua implementação 

com a percepção de mais atores envolvidos, com enfoque na influência que o contexto e a mudança de 

lideranças exerce nas diretrizes prioritárias da política, favorecendo ou não a sua implementação. A 

avaliação é uma forma de mensurar os resultados das políticas e conhecer mais profundamente suas 

deficiências e o que deve ser melhor explorado, o que está funcionando (bem ou mal), como e por quê.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de entrevista com formuladores da política pública e especialistas da área de 

segurança viária 

1. Por gentileza, você poderia falar um pouco sobre as instituições que compuseram o grupo de trabalho 

do PNATRANS? Quem eram os envolvidos? Com que frequência ocorriam as reuniões? 

2. Você poderia me contar qual foi a motivação para a formulação do PNATRANS e um pouco da sua 

relação com a Década de Ação para a segurança no trânsito 2010-2020? 

3. Na sua opinião quais são os stakeholders (atores envolvidos) com maior influência para o sucesso ou 

fracasso do PNATRANS? Como se deu o comportamento desses envolvidos? Como se espera que 

esses cooperem entre si para alcançar os objetivos do PNATRANS?  

4. Ainda sobre os stakeholders envolvidos no PNATRANS, os órgãos executivos de trânsito estaduais 

e municipais, bem como os órgãos rodoviários de trânsito, participaram ativamente no processo de 

formulação das metas estabelecidas na Resolução CONTRAN Nº 740/2018? 

5. Tendo em vista que cada estado possui mais de uma entidade de trânsito, o órgão executivo rodoviário 

estadual e o órgão executivo de trânsito, como se pensou na gestão das informações em cada estado? 

E como é feita a gestão dos dados municipais?  

6. Qual o papel de entes não governamentais na implementação do PNATRANS?  

7. Na sua opinião, qual é a expectativa quanto ao alcance dos resultados esperados no prazo de dez anos 

de vigência do PNATRANS? É provável que seja implementado na sua totalidade? 

8. Na sua opinião, os cenários políticos e econômicos podem ou não favorecer a implementação da 

política pública? E o cenário atual? 

9. Na sua opinião, há fatores impeditivos para o sucesso da implementação do PNATRANS?  

 

  



118 

Apêndice B  – Questionário para executores da política pública 

Percepção da implementação do PNATRANS 
 

Termo de consentimento 

Pesquisa anônima 

 

Prezado(a) Participante, 

Meu nome é Gabrielle Fernandes, sou servidora pública federal do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e mestranda em administração pública na Fundação Getúlio Vargas-
EBAPE.  
Gostaria de sua ajuda para responder este questionário, cujo objetivo é compreender a percepção dos 
executores a respeito da implementação de uma política pública de segurança viária. 
Suas respostas são muito importantes, são confidenciais e nem você nem sua organização serão 
identificados. Não há riscos ou custos relacionados à sua participação.  
Nesta pesquisa, não existem respostas certas ou erradas.  
Você vai gastar aproximadamente 8 minutos para responder o questionário.     

Contato da Pesquisadora:  Gabrielle Porfiria Pires Fernandes - gabriellepp@gmail.com 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas - 
CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900. Telefone 
(21) 3799-62116. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br 

o Concordo 

o Não concordo 

Caso a resposta seja “Não concordo”, o respondente será encaminhado diretamente ao final do 

questionário, caso contrário o questionário segue para a próxima pergunta. 

 

1. Como você conheceu o PNATRANS (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), 
instituído pela Lei Nº 13.614/2018?  

 Conheci pela instituição em que trabalho 

 Conheci por outros meios fora da instituição em que trabalho (mídia, rádio, internet, amigos) 

 Não conheço 

Caso a resposta seja “Não conheço”, o respondente será encaminhado diretamente ao final do 

questionário, caso contrário o questionário segue o fluxo normal de perguntas até o fim. 
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2. Com base na sua experiência, responda as questões a seguir: 

A instituição em você trabalha participou da formulação do PNATRANS? 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 

Na instituição em que você trabalha existe um líder (gestor) que coordena as ações voltadas à 
implementação do PNATRANS? 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 

3. Diga o quanto concorda com as afirmações a seguir, considerando o contexto atual da instituição em 
que você trabalha para a implementação do PNATRANS: 

 Discordo 
totalmente (1) Discordo (2) 

Não concordo 
nem discordo 
(3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 
(5) 

Há clareza de papéis e responsabilidades 
para serem cumpridos pela instituição em 
que trabalho 

o  o  o  o  o  

Existem instrumentos e estratégias que 
facilitam a cooperação do meu órgão com 
estados e municípios (ex.: sistemas de 
informações compartilhados, grupos 
intergovernamentais etc.). 

o  o  o  o  o  

O PNATRANS é uma política de alta 
prioridade para a instituição em que 
trabalho. 

o  o  o  o  o  

Há apoio do dirigente máximo da 
instituição em que trabalho para 
implementação do PNATRANS. 

o  o  o  o  o  

Na instituição em que trabalho as 
mudanças de dirigentes não afetam a 
continuidade das ações para a implementar 
o PNATRANS. 

o  o  o  o  o  

Na instituição em trabalho há funcionários 
adequadamente capacitados para 
implementar o PNATRANS. 

o  o  o  o  o  

Na instituição em trabalho há funcionários 
em quantidade suficiente para implementar 
o PNATRANS. 

o  o  o  o  o  

 

4. Na sua avaliação, quais são as principais dificuldades enfrentadas atualmente pela instituição em 
que você trabalha para a implementação do PNATRANS?  
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(Selecione no mínimo 1 e no máximo 3 dificuldades, arraste para a caixa ao lado e ordene na 
sequencia decrescente de importância: a primeira mais importante, depois a segunda e por 
último a terceira mais importante)  

a) A não priorização do PNATRANS 
b) Ausência de apoio pelo dirigente máximo 
c) Ausência de apoio das instâncias superiores às da 

instituição 
d) Ausência de apoio da sociedade 
e) Falta de clareza nos objetivos do PNATRANS 
f) Deficiência dos processos de gestão 
g) Descontinuidade das ações devido às mudanças de 

dirigentes 
h) Insuficiência de recursos orçamentários 
i) Quantidade insuficiente de pessoal 
j) Insuficiência de capacitação 
k) Recursos tecnológicos insuficientes 
l) Desinteresse por não ter participado da formulação 

 

5. Na sua avaliação, quais são os principais fatores de sucesso que se destacam atualmente na 
instituição em que você trabalha para a implementação do PNATRANS?  
(Selecione no mínimo 1 e no máximo 3 fatores, arraste para a caixa ao lado e ordene na sequencia 
decrescente de importância: o mais importante fator de sucesso, depois o segundo e por último 
o terceiro) 
a) Alta prioridade da política  
b) Apoio à política pelo dirigente máximo 
c) Apoio da sociedade 
d) Participação na formulação 
e) Clareza de metas e objetivos 
f) Adequada coordenação das metas 
g) Continuidade das ações independem das mudanças 

de dirigentes da instituição 
h) Apoio à política nas instâncias superiores às da instituição 
i) Recursos orçamentários e financeiros suficientes 
j) Pessoal em quantidade suficiente 
k) Capacitação adequada 
l) Recursos tecnológicos suficientes 
 
 
Este é o último bloco das perguntas! Estamos chegando ao final!  
Agora preciso melhor caracterizar as pessoas que responderam esta pesquisa. 
 

6. Qual o seu vínculo com a administração pública? 

Dificuldades em ordem decrescente 
de importância 

 

 

 

Fatores de sucesso em ordem 
decrescente de importância 
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o Servidor(a) público(a) efetivo(a)  
o Sem vínculo (cargo em comissão) 
o Aposentado(a) pela administração pública  
o Requisitado(a) de outros Poderes (Legislativo ou Judiciário), incluindo aposentados 
o Empregado(a) público(a)  
o Outros 

7. Você trabalha em qual esfera de atuação? 
o Federal 
o Estadual 
o Municipal 

8.  Em que unidade da Federação você trabalha atualmente?  

1. Acre (AC)  

2. Alagoas (AL) 

 3. Amapá (AP) 

 4. Amazonas (AM) 

 5. Bahia (BA) 

 6. Ceará (CE) 

 7. Distrito Federal (DF) 

 8. Espírito Santo (ES) 

 9. Goiás (GO) 

10. Maranhão (MA)  

11. Mato Grosso (MT)  

12. Mato Grosso do Sul (MS)  

13. Minas Gerais (MG)  

14. Pará (PA)  

15. Paraíba (PB)  

16. Paraná (PR) 

17. Pernambuco (PE)  

18. Piauí (PI) 

19. Rio de Janeiro (RJ)  

20. Rio Grande do Norte (RN)  

21. Rio Grande do Sul (RS)  

22. Rondônia (RO)  

23. Roraima (RR)  
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24. Santa Catarina (SC)  

25. São Paulo (SP)  

26. Sergipe (SE)  

27. Tocantins (TO) 

9. Em qual instituição você trabalha atualmente? 

1. Agência de Infraestruturas e Transportes (GOINFRA) 

2. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

3. Conselho de Trânsito (CETRAN/CONTRADIFE) 

4. Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 

5. Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DAER/DERACRE) 

6. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

7. Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

8. Departamento de Trânsito (DETRAN) 

9. Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA/SEINF) 

10. Secretaria de Transportes (SETRAP) 

11. Polícia Militar 

12. Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

13. Outro 
 

10. Há quanto tempo você trabalha na instituição? 
o Até 6 meses; 
o Entre 6 meses e 1 ano; 
o Entre 1 ano e 5 anos; 
o Entre 5 e 10 anos; 
o Mais de 10 anos 

 

11. Atualmente, você ocupa algum cargo de direção e assessoramento superior (DAS) ou função 
comissionada na instituição em que trabalha? 

o Sim 
o Não 

 
12. Qual foi o curso de nível mais elevado que você concluiu?  

o Ensino Fundamental  
o Ensino Médio/Técnico  
o Graduação  
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o Especialização (pós-graduação lato sensu, MBA etc.);  
o Mestrado  
o Doutorado/Pós-doutorado 

 

13. Idade 
 

o Menor do que 30 anos; 
o De 30 a 39 anos; 
o De 40 a 49 anos; 
o De 50 a 59 anos; 
o Maior de 59 anos; 

 
14. Sexo 

o Feminino 
o Masculino 
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Apêndice C  – Perguntas da lei de acesso à informação (ANTT, DNIT, PRF e entes estaduais) 

Sou servidora pública federal e aluna da Fundação Getúlio Vargas, do Mestrado em Administração 
Pública. O tema de pesquisa da minha dissertação é uma análise da implementação da política pública do 
PNATRANS - Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, instituído no ano de 2018, 
pela Lei Nº 13.614, e regulamentado pela Resolução CONTRAN Nº 740/2018. Para viabilizar a minha 
dissertação realizo esta consulta via lei de acesso à informação, solicitando as informações a seguir, que 
tratam do andamento do PNATRANS: 

 

1) O órgão de trânsito participou das audiências públicas e/ou reuniões para tratar do PNATRANS, 
em fase anterior, durante ou após sua publicação? 

2) Quais ações de segurança viária vêm sendo praticadas pelo órgão de trânsito?  
3) Algumas dessas ações foram intensificadas após a criação do PNATRANS? 
4) Alguma ação nova foi realizada para atender as metas estabelecidas no PNATRANS? Qual? Se 

não, por que? 
5) Foi recebido algum recurso federal destinado às ações do PNATRANS?  
6) O órgão conseguiu alcançar as metas para redução do índice de mortes por grupo de habitantes e 

do índice de mortes por grupo de veículos estabelecido para o ano de 2019? Quais foram os 
resultados do ano 2019? 

7) Existem barreiras para que o órgão implemente o PNATRANS (políticas, técnicas ou 
operacionais)? 

8) Existem fatores que favorecem a implementação do PNATRANS pelo órgão de trânsito? 
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Apêndice D - perguntas da lei de acesso à informação encaminhadas ao DENATRAN  

Sou servidora federal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aluna da Fundação 
Getúlio Vargas, do Mestrado em Administração Pública. O tema de pesquisa da minha dissertação é uma 
análise da implementação da política pública do PNATRANS - Plano Nacional de Redução de Mortes e 
Lesões no Trânsito, instituído no ano de 2018, pela Lei Nº 13.614, e regulamentado pela Resolução 
CONTRAN Nº 740/2018. Para viabilizar a minha dissertação realizo esta consulta via lei de acesso à 
informação, solicitando as informações a seguir, que tratam do andamento do PNATRANS: 

1) As metas para redução do índice de mortes por grupo de habitantes e do índice de mortes por 
grupo de veículos para o ano de 2019, para cada estado e o Distrito Federal foram alcançadas? 
Onde estão divulgados os resultados? Se não tiverem sido publicados, favor encaminhá-los. 

2) Quanto ao Plano de Ações estabelecido para o PNATRANS, solicito informações para cada uma 
das ações referente a cada pilar, conforme tabela a seguir. 
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
PILAR 1 – INTEGRAÇÃO, COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PNATRANS 

Iniciativa 1 – integração, cooperação e coordenação do PNATRANS 
A112 Publicar boletins trimestrais das reuniões do Comitê Até o dia 

25 do mês 
subsequent
e 

Onde estão publicados? 

A113 Alinhar o PNATRANS com os demais planos e programas que tratam da segurança viária já em 
desenvolvimento por outros Ministérios 

30/01/2019 Foi realizado? 

A121 Elaborar modelo de matriz que consolide todas informações necessárias para monitoramento do 
PNATRANS 

30/11/2018 Onde está publicada? 

A122 Desenvolver o sistema nacional para registro de acidentes de trânsito 30/11/2019 Foi concluído e implementado? 
A123 Realizar reuniões de trabalho nos estados para sensibilizar os gestores dos órgãos de trânsito e 

fomentar a elaboração dos planos locais 
31/12/2018 As reuniões foram realizadas em quais 

estados e em quais datas? 
A124 Divulgar as metas e ações do PNATRANS para os órgãos de controle, Poder Legislativo 

Estaduais e Municipais 
31/20/2018 Como as metas foram divulgadas para 

estados e municípios? 
A131 Identificar os investimentos que estão sendo executados com o objetivo de reduzir acidentes 01/07/2019 Quais são esses investimentos? Têm 

sido suficientes? 
A132 Disponibilizar repositório com modelos de projetos para captação de recursos para emprego na 

redução de acidentes 
31/03/2019 Onde está publicado? 

A141 Desenvolver programa de reconhecimento de melhores práticas na área de segurança viária 31/03/2019 Algum programa foi desenvolvido? 
Qual? 

Iniciativa 5 – Aprimorar a qualificação dos agentes públicos 
A151 Elaborar grade curricular mínima para o curso de segurança viária 31/12/2019 Foi concluída?  
A153 Disponibilizar plataforma EAD e promover cursos na área de trânsito, de mobilidade e de 

segurança viária, voltados para agentes públicos 
31/12/2019 A plataforma foi concluída? Quem 

tem acesso? Quais cursos foram 
promovidos? 

A154 Fomentar a participação de agentes públicos em cursos internacionais de trânsito e segurança 
viária 

31/21/2019 Houve a participação de agente 
público em algum curso de segurança 
viária até a presente data? Qual? Em 
caso negativo, por que? 

Iniciativa 6 – Fomentar o desenvolvimento dos órgãos e entidades componentes do SNT 
A163 Estimular a criação da Agência Nacional de Segurança Viária 31/12/2018 Foi criada? Há algum projeto de lei 

tramitando que trate de sua criação? 
A164 Integrar ao SNT municípios com mais de 20.000 habitantes 31/12/2021 Quantos municípios até o momento já 

foram integrados? Qual é o número de 
municípios esperado para integrar o 
SNT no ano de 2020? 
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
A167 Viabilizar o ingresso dos órgãos do SNT ao Sistema de Notificação Eletrônica 31/12/2019 Quantos órgãos de trânsito já estão 

aderidos ao SNE? Quais são? 
Iniciativa 7 – Incentivar a participação da sociedade 

A171 Realizar anualmente uma audiência pública ou consulta pública em cada um dos estados para 
apresentar os resultados e os investimentos realizados pelos Governos Federal, estadual e 
municipal 

Até o dia 
10 de maio 
de cada 
ano 

Ocorreu no ano de 2019? Será 
realizada no prazo neste ano de 2020? 

A172 Disponibilizar e atualizar anualmente boletim de desempenho de cada estado e do Distrito Federal Setembro 
de cada 
ano 

As informações foram publicadas? A 
publicação ocorreu dentro do prazo e 
por que? Onde estão divulgadas? Se 
não, por quais razões não 
aconteceram? 

A173 Disponibilizar serviço ao cidadão para reclamações e sugestões relacionados aos temas do plano 01/01/2019 Qual é esse serviço? Foi 
disponibilizado, quando? Se não, por 
que? 

PILAR 2 – COLETA E INTEGRAÇÃO DE DADOS 
Iniciativa 1 – Coleta e integração de dados 

A211 Coletar informações sobre as condições das vias Até 10 de 
maio de 
cada ano 

As informações referentes ao ano de 
2019 já foram coletadas? Como se dá 
essa coleta? 

A212 Adequar os sistemas de registros de acidentes de trânsito 31/12/2019 As adequações foram feitas nos 
registros? Quais são essas 
adequações? 

A213 Possibilitar o registro do grau de alcoolemia no boletim de acidentes de trânsito 31/12/2018 Foi implementado? 
A214 Desenvolver softwares para viabilizar as adequações e inovações estabelecidas no PNATRANS 31/12/2019 Foram implementados? Quais são 

esses softwares e quando iniciaram a 
operação?  

A215 Integrar e aprimorar base de dados entre todos os órgãos do SNT e demais órgãos correlatos 21/07/2019 A integração foi concluída e em qual 
prazo? A base de dados integrada está 
disponível? Se não, por que? 

Iniciativa 2 – Unificar bases de dados 
A221 Padronizar o levantamento de informações e registros de acidentes de trânsito 31/12/2019 Foi padronizado, em qual prazo? Se 

não, por que/ 
A222 Estimular a adoção de um sistema único de registro e estatística de acidentes de trânsito 31/12/2019 O sistema único foi implementado?  

PILAR 3 – FINANCIAMENTO DO PLANO 
Iniciativa 1 – Prever fontes orçamentárias 
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
A311 Prever a utilização de parte do FUNSET nas ações elencadas para o plano Durante 

todo o 
prazo de 
vigência do 
PNATRA
NS 

O recurso tem sido aplicado no 
PNATRANS? Se não, por que? 

A312 Disponibilizar na plataforma de dados abertos a aplicação dos recursos do FUNSET e demais 
fontes de que trata o art. 320 do CTB 

Até o dia 
10 de maio 
os valores 
executados 
no ano 
anterior 

Se sim, como é descrita essa 
utilização? 

Iniciativa 2 – Aumentar a eficiência na aplicação dos recursos 
A321 Estabelecer parâmetros de distribuição de recursos para execução do PNATRANS, neles incluído 

o FUNSET. 
31/12/2019 Foram estabelecidos? Quais são os 

parâmetros? 
A331 Prospectar recursos internacionais para financiamento de ações de segurança viária 31/12/2019 Quais foram os recursos captados para 

quais ações? 
A332 Fomentar as parcerias público-privadas 31/12/2019 Quais ações de parceria foram 

fomentadas? 
A333 Incentivar a doação de recursos de pessoas jurídicas aos projetos de pesquisa do PNATRANS 31/12/2019 Algum recurso foi doado? Para qual 

projeto? 
A334 Criar o Fundo de Segurança Viária 31/12/2019 Foi criado? Se não, por que? 
A335 Propor a captação de recursos de áreas impactadas com a redução de acidentes 31/12/2019 Quais são essas áreas impactadas? 

Algum recurso foi captado? 
A411 Tornar obrigatório o uso do Talonário Eletrônico para todos os órgãos e entidades pertencentes 

ao SNT 
31/07/2019 Foi concluída? O prazo previsto foi 

cumprido? Se não, em qual prazo? 
A412 Operacionalizar ações decorrentes da implementação da Convenção de Viena sobre Trânsito 

Viário de 1968 
31/12/2020 Quais são essas ações decorrentes da 

Convenção? Qual o atual andamento 
da ação? Será concluída no prazo 
previsto? 

A413 Propor ampliação da composição do CONTRAN 31/12/2019 Foi concluída? Se não, por que? 
A414 Implantar o gravador de acidentes de trânsito 31/12/2018 O que é o gravador de acidentes de 

trânsito? Como será implantado? Foi 
concluído em qual prazo? Se não, por 
que? 

A415 Ampliar o modelo de controle de velocidade  31/12/2018 Qual foi a ampliação? Ocorreu no 
prazo? Se não, por que?  
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
A416 Aperfeiçoar o modelo de penalização do transporte com excesso de peso e capacidade máxima 

de tração 
31/12/2018 Foi aperfeiçoado? Como? Ocorreu no 

prazo? Se não, por que? 
A417 Tornar obrigatória a notificação eletrônica de trânsito 31/12/2018 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A418 Aprimorar a legislação do crime de embriaguez com graduação de pena 31/12/2018 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A419 Incluir no CTB dispositivo que regulamente a remoção de pessoas e veículos do local do acidente 

de trânsito com vítima 
31/12/2018 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A410 Criar a infração de trânsito relacionada a veículo abandonado 31/12/2018 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A4111 Regulamentar o uso de novos equipamentos de segurança obrigatórios para ciclistas e 

motociclistas 
31/12/2018 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? Quais são esses equipamentos? 
A4112 Unificar a metodologia utilizada na identificação de pontos críticos em rodovias 31/12/2018 A metodologia foi desenvolvida? Foi 

unificada? No prazo? Se não, por que? 
A4113 Estabelecer a metodologia na identificação de pontos críticos, em rodovias urbanas 31/12/2018 A metodologia foi desenvolvida? Foi 

unificada? No prazo? Se não, por que? 
A4115 Adotar sistema obrigatório de sensores que alertam para mudança de direção sem acionamento 

das setas 
31/12/2019 A medida foi aprovada? Qual o 

andamento da ação? 
A4116 Criar dispositivos legais que favoreçam a renovação da frota 31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A4117 Tornar obrigatória a inserção de um campo de informações do seguro obrigatório (DPVAT) nos 

boletins de acidente 
31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A4118 Viabilizar a cobrança administrativa dos custos com saúde e previdência social dos causadores 

de acidentes com vítimas 
31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A4119 Ampliar a estrutura organizacional dos órgãos envolvidos no PNATRANS com a criação de um 

setor de coordenação na área de segurança viária 
31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A4120 Condicionar o repasse de recursos financeiros procedentes do Governo Federal ou estadual à 

integração do município ao SNT 
31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A4121 Compatibilizar a legislação brasileira com as diretrizes de circulação de veículo autônomo 31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A511 Ampliar em 20% os meios de fiscalização eletrônica dos limites de velocidade 31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
A512 Modernizar os meios de fiscalização eletrônica de peso e dimensões 31/12/2021 Como está o andamento da ação? 
A513 Adotar sistema único de talonário eletrônico para todos os órgãos de fiscalização integrantes do 

SNT 
31/12/2020 Como está o andamento da ação? O 

sistema já foi desenvolvido? 
A514 Prospectar novas tecnologias para maior efetividade da fiscalização 31/12/2019 Foi concluído? No prazo? Se não, por 

que? 
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
A515 Estabelecer calendário de operações integradas com a atuação dos órgãos de segurança publica e 

de fiscalização de trânsito 
01/01/2019 Quais são as operações integradas? 

Onde está publicado o calendário? 
A521 Ampliar a fiscalização das ultrapassagens proibidas em pistas simples em relação ao ano anterior 31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A522 Ampliar a fiscalização do uso de álcool e outras drogas por condutores em relação ao ano anterior 31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A523 Ampliar a fiscalização dos veículos de 2 rodas em relação ao ano anterior 31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A524 Ampliar a fiscalização do uso de cinto de segurança em relação ao ano anterior 31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A525 Ampliar a fiscalização dos limites de velocidade em relação ao ano anterior 31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A526 Ampliar a fiscalização do uso de capacetes, demais equipamentos obrigatórios e normas de 

circulação nas cidades do interior do país em relação ao ano anterior 
31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A527 Ampliar a fiscalização do uso de equipamentos de retenção para crianças em relação ao ano 

anterior 
31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A528 Ampliar a fiscalização do uso de celular na direção do veículo em relação ao ano anterior 31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A529 Ampliar a fiscalização do controle de direção do motorista profissional em relação ao ano anterior 31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A531 Fomentar a pesquisa, desenvolvimento e homologação pelo INMETRO de equipamento medidor 

do uso de álcool e outras drogas por condutores 
31/07/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 

que? 
A532 Fomentar a cooperação com centros de pesquisa e desenvolvimento, universidades federais, entre 

outras, visando o desenvolvimento de tecnologia nacional voltadas à medição de velocidade, 
álcool e outras drogas, peso e dimensões etc 

31/12/2019 Foi alcançada? Como? Se não, por 
que? 

A533 Fomentar a criação de centros de pesquisa que envolvam universidades, empresas privadas e 
entidades governamentais que tratem de segurança viária 

31/12/2020 Como está o andamento da ação? 

A611 Divulgar programas e projetos de educação para o trânsito para os estados e municípios 31/12/2019 Foi alcançada no prazo? Como foi 
realizada? 

A612 Disponibilizar o projeto FETRAN PEDAGÓGICO – Modalidade de Educação para o Trânsito 
desenvolvido pela PRF que envolver alunos do ensino fundamental e médio, de escolas públicas 
ou privadas, e trabalha elementos do trânsito, transversalmente no conteúdo das disciplinas, 
conduzido pelos docentes e com participação ampla da comunidade escolar. 

31/12/2019 Foi alcançada no prazo? 

A613 Formalizar acordo de cooperação com universidades e outras instituições para desenvolvimento 
de material pedagógico 

30/06/2019 Foi alcançada no prazo? 
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
A621 Fomentar junto às universidades a disponibilização de cursos de pós-graduação, lato senso e 

stricto sensu em universidades públicas e privadas 
31/12/2019 Foi alcançada no prazo? Quais cursos 

foram disponibilizados em quais 
universidades? 

A622 Incentivar as instituições de ensino superior a disponibilizar em seus currículos, disciplinas de 
Direito de trânsito e segurança viária, por exemplo, nos cursos de direito e engenharias 

31/12/2019 Foi alcançada no prazo? Quais cursos 
foram disponibilizados em quais 
universidades? 

A631 Envolver os institutos ou organismos não governamentais nas ações de educação 31/12/2019 Foi alcançada no prazo? O que foi 
feito? 

A632 Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para transmitir vídeos de campanhas educativas 
em ônibus, aviões, empresas, órgãos públicos 

31/12/2019 Foi alcançada no prazo? O que foi 
feito? 

A641 Estabelecer estratégias e campanhas de publicidade na área de segurança viária, com foco nos 
principais fatores de risco (excesso de velocidade, não uso de cinto de segurança, não uso do 
capacete, consumo de bebida alcóolica por condutores, transporte inadequado de crianças, uso do 
celular na direção de veículos) 

31/12/2019 Foi alcançada no prazo? 

A642 Destinar espaço nas notificações de autuação e penalidade para divulgação de campanhas 
educativas 

31/21/2019 Foi alcançada no prazo? Quais órgãos 
praticam? 

A651 Elaborar metodologia de avaliação das autoescolas 31/12/2019 Foi alcançada no prazo? 
A652 Controle e Gestão Nacional de avaliações de aprendizagem, especialmente prova teórica 21/12/2019 Foi alcançada no prazo? 
A653 Reavaliar metodologia atual dos exames médicos para obtenção e renovação da CNH 21/12/2019 Foi alcançada no prazo? 
A715 Estimular programas que contemplem compartilhamento de veículos 31/12/2019 O que foi feito para cumprir a ação? 

Qual (is) programa(s) foram 
fomentados? 

A716 Estimular programas que reduzam os deslocamentos 31/12/2019 O que foi feito para cumprir a ação? 
Qual (is) programa(s) foram 
fomentados? 

A717 Combater o transporte ilegal de passageiros 31/12/2019 O que foi feito para cumprir a ação?  
A7110 Promover a substituição da frota do transporte público para proporcionar mais conforto ao usuário Durante 

todo o 
programa  

Como essa ação tem ocorrido? É 
integrada no âmbito federal, estadual 
e municipal? 

A7111 Incluir o incentivo ao uso do transporte público em campanhas publicitárias sobre trânsito Durante 
todo o 
programa 

Como essa ação tem ocorrido? É 
integrada no âmbito federal, estadual 
e municipal? 

A733 Incluir o incentivo ao uso de bicicletas em campanhas publicitárias sobre trânsito 31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito para 
cumprir a ação?  

A735 Implantar o Manual Brasileiro de Trânsito sobre Sinalização Cicloviária 31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito para 
cumprir a ação?  
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
A741 Fomentar programas de redução de vitimização de ocupantes de veículos de duas rodas, nas 

regiões metropolitanas e cidades com maior índice de mortalidade com motocicletas 
31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito para 

cumprir a ação? 
A742 Desenvolver novos equipamentos de segurança para ocupantes de motocicletas 31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito para 

cumprir a ação? 
A743 Desenvolver novos equipamentos de segurança para as motocicletas 31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito para 

cumprir a ação? 
A745 Proibir o uso de tinta preta com baixo coeficiente de atrito para recobrimento da sinalização 

horizontal 
31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito para 

cumprir a ação? 
A746 Realizar estudo para proposição legislativa que regulamente a circulação de motocicletas entre 

veículos, permitindo o trânsito em situações de baixa velocidade em relação ao tráfego geral 
31/12/2020 Quais ações estão sendo envidadas 

para cumprir essa ação? 
A747 Fomentar a destinação de faixa exclusiva para motocicletas 31/12/2019 O que foi feito para cumprir a ação? 

Ela foi alcançada? Se não, por que? 
A748 Regulamentar o uso de defensas metálicas com dispositivo de proteção ao motociclista 31/12/2009

* 
Trata-se de uma ação já 
implementada? Se não, o que tem sido 
feito para alcança-la? 

A751 Desenvolver e publicar pesquisa informando itens de segurança que são mais eficientes 31/12/2019 Foi realizada? Quais publicações 
foram feitas? 

A752 Pesquisar itens de segurança já utilizados em outros países 31/12/2019 Foi realizada? 
A753 Incrementar a segurança dos veículos comercializados no Brasil, com a internalização das 

evoluções tecnológicas da indústria automobilística mundial 
31/12/2018 A ação foi realizada? O que foi feito e 

como? 
A754 Aplicar os regulamentos de segurança veicular internacionais definidos no Fórum Mundial para 

a Harmonização dos Regulamentos Veiculares (WP.29) da ONU 
31/12/2021 Como essa ação tem ocorrido? 

A757 Aprimorar o processo de investigação de acidentes de consumo e de comunicação de recall 31/12/2020 Como essa ação tem ocorrido? 
A7510 Criar uma rede de pesquisa em universidades para o desenvolvimento de novas tecnologias de 

segurança veicular 
31/12/2020 Como essa ação tem ocorrido? 

A7511 Aprimorar o processo de homologação de veículos 31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito? 
A7513 Estabelecer protocolo padrão para obtenção dos dados de telemetria dos veículos em casos de 

acidentes 
31/12/2020 Como essa ação tem ocorrido? 

A7514 Criar a rotulagem veicular de segurança  31/12/2019 Foi realizada? No que consiste essa 
ação?  

A7515 Estabelecer o processo de inspeção técnica veicular para os veículos em circulação 31/12/2019 Foi realizada? O que foi feito? 
A761 Fomentar a melhoria das rodovias federais 101 e 116 em toda sua extensão 31/12/2021 Como essa ação tem ocorrido? 
A768 Reforçar a importância dos programas já existentes de melhoria da sinalização e pavimentação 

nos estados e municípios 
31/12/2020 Como essa ação tem ocorrido? 

A769 Estimular a criação de programas de diagnóstico de rodovias e vias urbanas pelos Estados e 
municípios 

31/12/2020 Como essa ação tem ocorrido? 
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Ação Descrição Prazo Pergunta 
A7610 Promover a redução de velocidades nas vias urbanas e nas vias rurais com características de vias 

urbanas (vias rurais que cruzam áreas urbanas) 
31/12/2019 Foi realizada? Se não, por que? O que 

foi feito?  
A7611 Garantir a utilização da sinalização viária regulamentada em todo o território nacional 31/12/2019 Foi realizada? Se não, por que? O que 

foi feito?  
A7612 Desenvolver e atualizar normativos e manuais referentes a sinalização de trânsito e segurança 

viária 
31/12/2019 Foi realizada? Se não, por que? O que 

foi feito?  
A7613 Elaborar planos de mobilidade urbana em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes ou 

integrantes de regiões metropolitanas 
31/12/2019 Foi realizada? Se não, por que? O que 

foi feito?  
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Apêndice E – Respostas encaminhadas pelo DENATRAN ao pedido de  lei de acesso à informação 

Prezada,  

Seguem as respostas/status dos andamentos das ações afetas a este Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), conforme solicitado no item 2). 
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Ação Descrição Prazo Pergunta Resposta 

PILAR 1 – INTEGRAÇÃO, COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PNATRANS 

Iniciativa 1 – integração, cooperação e coordenação do PNATRANS 

A112 Publicar boletins trimestrais das reuniões do Comitê 
Até o dia 25 do mês 

subsequente 
Onde estão publicados? 

O Comitê ainda não foi instituído. A Minuta 

do Decreto encontra-se na Casa Civil 

A113 
Alinhar o PNATRANS com os demais planos e 

programas que tratam da segurança viária já em 

desenvolvimento por outros Ministérios 

30/01/2019 

O prazo será 
revisto 

Revisão em 

andamento da 

Resolução 

CONTRAN Nº 

740/2018, que 

dispõe sobre as 

ações e metas do 

PNATRANS 

Foi realizado? 

Em andamento 
Revisão da Resolução CONTRAN Nº 
740/2018, que dispõe sobre as ações e metas 
do PNATRANS; 
 
Reuniões preliminares em andamento. 
 

 

Iniciativa 2 – Monitorar o plano com metas, ações, prazos, responsáveis 

A121 
Elaborar modelo de matriz que consolide todas 

informações necessárias para monitoramento do 

PNATRANS 

30/11/2018 

01/10/2020 
Onde está publicada? 

Em andamento 
Quando concluída será publicada no sítio 

eletrônico do DENATRAN/MINFRA 
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Ação Descrição Prazo Pergunta Resposta 

A122 
Desenvolver o sistema nacional para registro de 

acidentes de trânsito 

30/11/2019 

31/12/2020 

Foi concluído e 

implementado? 

Em andamento 
Foi firmado Termo de Doação com a 
Cervejaria AMBEV que consistiu na 
doação, pela empresa, de serviços de 
consultoria, estudos, testes e análises 

técnicas na área de trânsito destinados a 
auxiliar o DENATRAN no cumprimento do 

PNATRANS, nos quais incluem-se os 
seguintes: a) desenvolvimento de 

metodologia padronizada de registro e 
coleta de dados de acidentes; b) ferramenta 
de integração e fluxo de dados de acidentes; 
e c) criação de base de dados consolidada de 
acidentes e perfis, em plataforma digital do 

DENATRAN. 

A123 

Realizar reuniões de trabalho nos estados para 

sensibilizar os gestores dos órgãos de trânsito e 

fomentar a elaboração dos planos locais 

31/12/2018 

As reuniões foram 

realizadas em quais 

estados e em quais datas? 

Responsável: Comitê Nacional de 
Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito. 

A124 

Divulgar as metas e ações do PNATRANS para os 

órgãos de controle, Poder Legislativo Estaduais e 

Municipais 

31/20/2018 

31/12/2020 

Como as metas foram 

divulgadas para estados 

e municípios? 
Em andamento 

Iniciativa 3 – Acompanhar investimentos 

A131 
Identificar os investimentos que estão sendo 

executados com o objetivo de reduzir acidentes 
01/07/2019 

Quais são esses 

investimentos? Têm sido 

suficientes? 

Responsável: Comitê Nacional de 

Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no 

Trânsito.- 
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Ação Descrição Prazo Pergunta Resposta 

A132 
Disponibilizar repositório com modelos de projetos 

para captação de recursos para emprego na redução de 

acidentes 

31/03/20

19 
Onde está publicado? 

Responsável: Comitê Nacional de 

Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no 

Trânsito. 

Iniciativa 4 – Incentivar inovação 

A141 
Desenvolver programa de reconhecimento de 

melhores práticas na área de segurança viária 

31/03/2019 

 

Algum programa foi 

desenvolvido? Qual? 

Responsável: Comitê Nacional de 
Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito.  

 

Iniciativa 5 – Aprimorar a qualificação dos agentes públicos  

A151 
Elaborar grade curricular mínima para o curso de 

segurança viária 

31/12/2019 

31/12/2021 
Foi concluída?  Em planejamento 

A153 
Disponibilizar plataforma EAD e promover cursos na 

área de trânsito, de mobilidade e de segurança viária, 

voltados para agentes públicos 

31/12/2019 

31/12/2021 

A plataforma foi 

concluída? Quem tem 

acesso? Quais cursos 

foram promovidos? 

Em iniciação 
Seminário de Segurança Viária 

Planejamento do evento em elaboração 
 
 

A154 
Fomentar a participação de agentes públicos em cursos 

internacionais de trânsito e segurança viária 

31/21/2019 

31/12/2022 

Houve a participação de 

agente público em algum 

curso de segurança viária 

até a presente data? 

Em iniciação 
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Ação Descrição Prazo Pergunta Resposta 

Qual? Em caso negativo, 

por que? 

Iniciativa 6 – Fomentar o desenvolvimento dos órgãos e entidades componentes do SNT  

A163 
Estimular a criação da Agência Nacional de Segurança 

Viária 
31/12/2018 

Foi criada? Há algum 

projeto de lei tramitando 

que trate de sua criação? 
Está Ação será revisada e alterada 

A164 
Integrar ao SNT municípios com mais de 20.000 

habitantes 

31/12/2021 

31/12/2028 

Quantos municípios até 

o momento já foram 

integrados? Qual é o 

número de municípios 

esperado para integrar o 

SNT no ano de 2020? 

Temos um total de 1697 municípios 
integrados ao SNT. Os municípios 

integrados correspondem a mais de 80% da 
frota brasileira, por isso, nossa intenção é 

pensar em possibilidade de auxiliar os 
municípios menores em se integrarem (e 

não pensar apenas numa meta quantitativa 
para o ano) para isso estamos revisando a 
Resolução CONTRAN Nº 560, de 2015, 
que trata da integração ao SNT (prazo: 

2021). 

A167 
Viabilizar o ingresso dos órgãos do SNT ao Sistema 

de Notificação Eletrônica 

31/12/2019 

31/12/2028 

Quantos órgãos de 

trânsito já estão aderidos 

ao SNE? Quais são? 

Em andamento 
O DENATRAN promove constantemente a 
adesão dos órgãos de trânsito ao SNE, por 

meio de diversas ações. Contudo, como essa 
adesão não é obrigatória em Lei, 

dependemos muito da vontade dos órgãos. 
Atualmente temos 53 órgãos aderidos e 

ativos ao SNE (sendo que um total de 106 
órgãos já foram autorizados pelo 

DENATRAN). Segue anexo a relação dos 
53 órgãos que estão ativos no SNE. Essas 

informações estão disponíveis no link: 
https://servicos.serpro.gov.br/sne/ 
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Iniciativa 7 – Incentivar a participação da sociedade  

A171 

Realizar anualmente uma audiência pública ou 

consulta pública em cada um dos estados para 

apresentar os resultados e os investimentos realizados 

pelos Governos Federal, estadual e municipal 

Até o dia 

10 de maio de cada 

ano 

Ocorreu no ano de 2019? 

Será realizada no prazo 

neste ano de 2020? 

- Responsável: Comitê Nacional de 
Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito.  

A172 
Disponibilizar e atualizar anualmente boletim de 

desempenho de cada estado e do Distrito Federal 

Setembro de cada 

ano 

As informações foram 

publicadas? A 

publicação ocorreu 

dentro do prazo e por 

que? Onde estão 

divulgadas? Se não, por 

quais razões não 

aconteceram? 

Responsável: Comitê Nacional de 
Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito.  

 

A173 
Disponibilizar serviço ao cidadão para reclamações e 

sugestões relacionados aos temas do plano 
01/01/2019 

Qual é esse serviço? Foi 

disponibilizado, 

quando? Se não, por 

que? 

- Responsável: Comitê Nacional de 
Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito.  

PILAR 2 – COLETA E INTEGRAÇÃO DE DADOS  

Iniciativa 1 – Coleta e integração de dados  
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A211 Coletar informações sobre as condições das vias 
Até 10 de maio de 

cada ano 

As informações 

referentes ao ano de 

2019 já foram 

coletadas? Como se dá 

essa coleta? 

Responsável: Órgãos e entidades 

executivos de trânsito e rodoviários 

A212 
Adequar os sistemas de registros de acidentes de 

trânsito 

31/12/2019 

31/12/2020 

As adequações foram 

feitas nos registros? 

Quais são essas 

adequações? 

Responsável: Órgãos e entidades 
executivos de trânsito e rodoviários 

A213 
Possibilitar o registro do grau de alcoolemia no 

boletim de acidentes de trânsito 

31/12/2018 

31/12/2021 
Foi implementado? Em iniciação 

A214 
Desenvolver softwares para viabilizar as adequações 

e inovações estabelecidas no PNATRANS 
31/12/2019 

Foram implementados? 

Quais são esses 

softwares e quando 

iniciaram a operação?  

Responsável: Órgãos e entidades 
executivos de trânsito e rodoviários - 

A215 
Integrar e aprimorar base de dados entre todos os 

órgãos do SNT e demais órgãos correlatos 

21/07/2019 

31/12/2022 

A integração foi 

concluída e em qual 

prazo? A base de dados 

integrada está 

Responsável: Casa Civil, Ministério da 
Saúde, Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, CONTRAN, CETRAN, 
CONTRADIFE, Órgãos e entidades 
executivos de trânsito e rodoviários. 
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disponível? Se não, por 

que? 

Iniciativa 2 – Unificar bases de dados  

A221 
Padronizar o levantamento de informações e registros 

de acidentes de trânsito 

31/12/2019 

31/12/2020 

Foi padronizado, em 

qual prazo? Se não, por 

que/ 

Em execução 
Foi firmado Termo de Doação com a 
Cervejaria AMBEV que consistiu na 
doação, pela empresa, de serviços de 
consultoria, estudos, testes e análises 
técnicas na área de trânsito destinados a 
auxiliar o DENATRAN no cumprimento do 
PNATRANS, nos quais incluem-se os 
seguintes: a) desenvolvimento de 
metodologia padronizada de registro e 
coleta de dados de acidentes; b) ferramenta 
de integração e fluxo de dados de acidentes; 
e c) criação de base de dados consolidada de 
acidentes e perfis, em plataforma digital do 
DENATRAN. 
 

A222 
Estimular a adoção de um sistema único de registro e 

estatística de acidentes de trânsito 

31/12/2019 

31/12/2020 

O sistema único foi 

implementado?  

Em execução 
Foi firmado Termo de Doação com a 
Cervejaria AMBEV que consistiu na 
doação, pela empresa, de serviços de 
consultoria, estudos, testes e análises 
técnicas na área de trânsito destinados a 
auxiliar o DENATRAN no cumprimento do 
PNATRANS, nos quais incluem-se os 
seguintes: a) desenvolvimento de 
metodologia padronizada de registro e 
coleta de dados de acidentes; b) ferramenta 
de integração e fluxo de dados de acidentes; 
e c) criação de base de dados consolidada de 
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acidentes e perfis, em plataforma digital do 
DENATRAN. 

 

PILAR 3 – FINANCIAMENTO DO PLANO  

Iniciativa 1 – Prever fontes orçamentárias  

A311 
Prever a utilização de parte do FUNSET nas ações 

elencadas para o plano 

Durante todo o 

prazo de vigência 

do PNATRANS 

31/12/2020 

O recurso tem sido 

aplicado no 

PNATRANS? Se não, 

por que? 

Em execução 
As ações do DENATRAN 
consequentemente corroboram com o 
PNATRANS. Nos últimos anos aplicamos 
recursos em Educação para o trânsito 
(promovendo prêmios) e realizando 
campanhas publicitárias. Além disso, o 
DENATRAN tem realizado diversas ações 
de transformação digital de seus produtos, 
por meio do contrato que temos com o 
SERPRO. A aplicação das receitas do 
DENATRAN estão disponíveis no nosso 
site: 
https://infraestrutura.gov.br/index.php?optio
n=com_content&view=article&layout=edit
&id=8560. Não conseguimos desenvolver 
mais ações e contribuir para o 
financiamento do Plano tendo em vista o 
contingenciamento do FUNSET. 

A312 
Disponibilizar na plataforma de dados abertos a 

aplicação dos recursos do FUNSET e demais fontes 

de que trata o art. 320 do CTB 

Até o dia 10 de 

maio os valores 

executados no ano 

anterior 

Se sim, como é descrita 

essa utilização? 

Em execução 

Os dados de aplicação dos recursos do 

FUNSET estão disponíves no site do 

DENATRAN: 

https://infraestrutura.gov.br/index.php?optio
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31/12/2020 n=com_content&view=article&layout=edit

&id=8560 

Iniciativa 2 – Aumentar a eficiência na aplicação dos recursos  

A321 
Estabelecer parâmetros de distribuição de recursos 

para execução do PNATRANS, neles incluído o 

FUNSET. 

31/12/2019 

31/12/2020 

Foram estabelecidos? 

Quais são os 

parâmetros? 

Em andamento 

 

Iniciativa 3 – Captar recursos 

A331 
Prospectar recursos internacionais para financiamento 

de ações de segurança viária 
31/12/2019 

Quais foram os recursos 

captados para quais 

ações? 

Responsável: Comitê Nacional de 

Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito. 

A332 Fomentar as parcerias público-privadas 31/12/2019 
Quais ações de parceria 

foram fomentadas? 

Responsável: Comitê Nacional de 

Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito. - 

A333 
Incentivar a doação de recursos de pessoas jurídicas 

aos projetos de pesquisa do PNATRANS 

31/12/2019 

20/03/2020 

Algum recurso foi 

doado? Para qual 

projeto? 

Responsável: Comitê Nacional de 

Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz 

no Trânsito.  

(Contudo, houve a doação da Cervejaria 

AMBEV, conforme mencionado, para o 

projeto do RENAEST) 
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A334 Criar o Fundo de Segurança Viária 31/12/2019 
Foi criado? Se não, por 

que? 
- 

A335 
Propor a captação de recursos de áreas impactadas 

com a redução de acidentes 
31/12/2019 

Quais são essas áreas 

impactadas? Algum 

recurso foi captado? 

Responsável: Ministério da Segurança 

Pública.- 

PILAR 4 – ESFORÇO LEGAL 

Iniciativa 1 – Viabilizar a aprovação de instrumentos legais que favoreçam a segurança viária 

A411 
Tornar obrigatório o uso do Talonário Eletrônico para 

todos os órgãos e entidades pertencentes ao SNT 
31/07/2019 

2021 

Foi concluída? O prazo 

previsto foi cumprido? 

Se não, em qual prazo? 

Em andamento.  
Prazo: 2021 

A412 

Operacionalizar ações decorrentes da implementação 

da Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 

1968 

31/12/2020 

Quais são essas ações 

decorrentes da 

Convenção? Qual o 

atual andamento da 

ação? Será concluída no 

prazo previsto? 

Em andamento 

 

A413 Propor ampliação da composição do CONTRAN 31/12/2019 
Foi concluída? Se não, 

por que? 

Medida Provisória n. 882, publicada em 

03/05/2020 
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A414 Implantar o gravador de acidentes de trânsito 31/12/2018 

O que é o gravador de 

acidentes de trânsito? 

Como será implantado? 

Foi concluído em qual 

prazo? Se não, por que? 

Em andamento 

A415 Ampliar o modelo de controle de velocidade  
31/12/2018 

30/06/2020 

Qual foi a ampliação? 

Ocorreu no prazo? Se 

não, por que?  

Revisão da Resolução CONTRAN n° 
396/11 (Fiscalização de Velocidade) 
 
Minuta de resolução em análise pelo 
DENATRAN (já apreciada pelas Câmaras 
Temáticas) 

A416 
Aperfeiçoar o modelo de penalização do transporte 

com excesso de peso e capacidade máxima de tração 
31/12/2018 
30/12/2020 

Foi aperfeiçoado? 

Como? Ocorreu no 

prazo? Se não, por que? 

Concluído 
Publicação de Deliberação CONTRAN Nº 
182, que dispõe sobre aferição de peso de 
veículos de transporte rodoviário de cargas. 
 
Em andamento 
Resolução que dispõe sobre tolerância na 
fiscalização do peso de veículos betoneira. 

A417 Tornar obrigatória a notificação eletrônica de trânsito 31/12/2018 
Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 
Projeto de Lei 3267/2019 

A418 
Aprimorar a legislação do crime de embriaguez com 

graduação de pena 31/12/2018 
Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 
-Em planejamento 
(prazo será revisto) 

A419 
Incluir no CTB dispositivo que regulamente a 

remoção de pessoas e veículos do local do acidente 

de trânsito com vítima 
31/12/2018 

Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 
Em planejamento- 
(prazo será revisto) 



146 

Ação Descrição Prazo Pergunta Resposta 

A410 
Criar a infração de trânsito relacionada a veículo 

abandonado 31/12/2018 
Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 
Em planejamento 
(prazo será revisto) 

A4111 
Regulamentar o uso de novos equipamentos de 

segurança obrigatórios para ciclistas e motociclistas 31/12/2018 

Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 

Quais são esses 

equipamentos? 

- Em planejamento 
(prazo será revisto) 

A4112 
Unificar a metodologia utilizada na identificação de 

pontos críticos em rodovias 
31/12/2018 
31/12/2020 

A metodologia foi 

desenvolvida? Foi 

unificada? No prazo? Se 

não, por que? 

Em andamento 
Elaboração do Manual de Análise e 
Tratamento de Pontos Críticos de Acidentes 
de Trânsito 
 
GT criado no âmbito da Câmara Temática 
em andamento 

A4113 
Estabelecer a metodologia na identificação de pontos 

críticos, em rodovias urbanas 
31/12/2018 
31/12/2020 

A metodologia foi 

desenvolvida? Foi 

unificada? No prazo? Se 

não, por que? 

Em andamento 
Elaboração do Manual de Análise e 
Tratamento de Pontos Críticos de Acidentes 
de Trânsito 
 
GT criado no âmbito da CTET em 
andamento 
 
 

 

A4115 
Adotar sistema obrigatório de sensores que alertam 

para mudança de direção sem acionamento das setas 31/12/2019 

A medida foi aprovada? 

Qual o andamento da 

ação? 

Em planejamento 
(prazo será revisto) 
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A4116 
Criar dispositivos legais que favoreçam a renovação 

da frota 31/12/2019 
Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 
Em planejamento (prazo será revisto) 

A4117 

Tornar obrigatória a inserção de um campo de 

informações do seguro obrigatório (DPVAT) nos 

boletins de acidente 
31/12/2019 

Foi 

concluído? No prazo? 

Se não, por que? 

Em planejamento 
(prazo será revisto) 

A4118 
Viabilizar a cobrança administrativa dos custos com 

saúde e previdência social dos causadores de 

acidentes com vítimas 
31/12/2019 

Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 
Em planejamento 
(prazo será revisto) 

A4119 
Ampliar a estrutura organizacional dos órgãos 

envolvidos no PNATRANS com a criação de um 

setor de coordenação na área de segurança viária 
31/12/2019 

Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 

Responsável: Casa Civil, Congresso 

Nacional, Governos estaduais e municipais. 

A4120 
Condicionar o repasse de recursos financeiros 

procedentes do Governo Federal ou estadual à 

integração do município ao SNT 
31/12/2019 

Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 

Responsável: Congresso Nacional, Poder 

Legislativo Estadual.- 

A4121 
Compatibilizar a legislação brasileira com as 

diretrizes de circulação de veículo autônomo 
31/12/2019 
31/12/2020 

Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 

Em andamento 
Seminário Internacional sobre veículos 
autônomos 

 

Planejamento do evento em andamento; 
Aguardar fim das medidas de isolamento 
pela COVID-19. 
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PILAR 5 – FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Iniciativa 1 – Ampliar o uso de tecnologia na fiscalização de trânsito 

A511 
Ampliar em 20% os meios de fiscalização eletrônica 

dos limites de velocidade 31/12/2019 
Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 
- 

A512 
Modernizar os meios de fiscalização eletrônica de 

peso e dimensões 
31/12/2021 
30/09/2020 

Como está o andamento 

da ação? 

Pesagem Dinâmica (regulamentação das 
tolerâncias para a fiscalização do peso por 
eixo) 

 

Próximos passos: Elaboração de NT pelo 
Minfra e vinculadas; Elaboração de parecer 
pelo DENATRAN; Envio às Câmaras 
Temáticas; Aprovação do CONTRAN. 

 

A513 
Adotar sistema único de talonário eletrônico para 

todos os órgãos de fiscalização integrantes do SNT 
31/12/2020 
31/12/2028 

Como está o andamento 

da ação? O sistema já 

foi desenvolvido? 

Em iniciação 

 

A514 
Prospectar novas tecnologias para maior efetividade 

da fiscalização 
31/12/2019 
03/01/2020 

Foi concluído? No 

prazo? Se não, por que? 

Consulta de detalhe do emplcamento da 
nova PIV por meio da leitura do QR Code 
do app VIO. 
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A515 
Estabelecer calendário de operações integradas com a 

atuação dos órgãos de segurança publica e de 

fiscalização de trânsito 
01/01/2019 

Quais são as operações 

integradas? Onde está 

publicado o calendário? 

Em iniciação (prazo será revisto) 

Iniciativa 2 – Ampliar as fiscalizações específicas 

A521 
Ampliar a fiscalização das ultrapassagens proibidas 

em pistas simples em relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

A522 
Ampliar a fiscalização do uso de álcool e outras 

drogas por condutores em relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

A523 
Ampliar a fiscalização dos veículos de 2 rodas em 

relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

A524 
Ampliar a fiscalização do uso de cinto de segurança 

em relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

A525 
Ampliar a fiscalização dos limites de velocidade em 

relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

A526 Ampliar a fiscalização do uso de capacetes, demais 

equipamentos obrigatórios e normas de circulação 
31/12/2019 

Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 
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nas cidades do interior do país em relação ao ano 

anterior 

A527 
Ampliar a fiscalização do uso de equipamentos de 

retenção para crianças em relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

A528 
Ampliar a fiscalização do uso de celular na direção 

do veículo em relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

A529 
Ampliar a fiscalização do controle de direção do 

motorista profissional em relação ao ano anterior 31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Responsável: Órgãos de fiscalização de 

trânsito 

Iniciativa 3 – Fomentar com apoio dos centros de pesquisa o desenvolvimento de equipamentos que contribuam na fiscalização 

A531 

Fomentar a pesquisa, desenvolvimento e 

homologação pelo INMETRO de equipamento 

medidor do uso de álcool e outras drogas por 

condutores 

31/07/2019 
01/01/2021 

Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Elaboração de Resolução CONTRAN que 
regulamenta o do uso de "drogômetros" na 
fiscalização 

 

A532 

Fomentar a cooperação com centros de pesquisa e 

desenvolvimento, universidades federais, entre 

outras, visando o desenvolvimento de tecnologia 

nacional voltadas à medição de velocidade, álcool e 

outras drogas, peso e dimensões etc 

31/12/2019 
Foi alcançada? Como? 

Se não, por que? 

Em andamento 

Termo de Execução Descentralizada com a 

UnB 
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A533 

Fomentar a criação de centros de pesquisa 

que envolvam universidades, empresas privadas e 

entidades governamentais que tratem de segurança 

viária 

31/12/2020 
Como está o 

andamento da ação? 
Em iniciação (prazo será revisto) 

PILAR 6 – EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

Iniciativa 1 – Transversalizar a educação para o trânsito no ensino básico 

A611 
Divulgar programas e projetos de educação para o 

trânsito para os estados e municípios 
31/12/2019 
31/12/2021 

Foi alcançada no prazo? 

Como foi realizada? 

Em planejamento 
Projeto Integração - Ações educativas junto 
aos DETRAN 

 

5 visitas técnicas programadas para 2020; 
Agurdar fim das medidas de isolmaento da 
COVID-19. 

 

A612 

Disponibilizar o projeto FETRAN PEDAGÓGICO – 

Modalidade de Educação para o Trânsito 

desenvolvido pela PRF que envolver alunos do 

ensino fundamental e médio, de escolas públicas ou 

privadas, e trabalha elementos do trânsito, 

transversalmente no conteúdo das disciplinas, 

conduzido pelos docentes e com participação ampla 

da comunidade escolar. 

31/12/2019 Foi alcançada no prazo? 
Responsável: Ministérios da Segurança 

Pública e da Educação - 
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A613 
Formalizar acordo de cooperação com universidades 

e outras instituições para desenvolvimento de 

material pedagógico 

30/06/2019 
31/12/2021 

Foi alcançada no prazo? 
Em iniciação 

 

Iniciativa 2 – Fomentar o incremento de disciplinas sobre segurança viária no ensino superior 

A621 
Fomentar junto às universidades a disponibilização 

de cursos de pós-graduação, lato senso e stricto sensu 

em universidades públicas e privadas 
31/12/2019 

Foi alcançada no prazo? 

Quais cursos foram 

disponibilizados em 

quais universidades? 

Em planejamento 

A622 

Incentivar as instituições de ensino superior a 

disponibilizar em seus currículos, disciplinas de 

Direito de trânsito e segurança viária, por exemplo, 

nos cursos de direito e engenharias 

31/12/2019 

Foi alcançada no prazo? 

Quais cursos foram 

disponibilizados em 

quais universidades? 

-Em planejamento 

Iniciativa 3 – Promover ações de educação para o trânsito 

A631 
Envolver os institutos ou organismos não 

governamentais nas ações de educação 
31/12/2019 
31/12/2021 

Foi alcançada no prazo? 

O que foi feito? 

Em iniciação 
I Simpósio de Educação para o Trânsito; 
Planejamento do evento em elaboração. 
 
Em planejamento 
Projeto Educar - Curso de Capacitação dos 
profissionais da área de trânsito. 
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A632 
Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para 

transmitir vídeos de campanhas educativas em 

ônibus, aviões, empresas, órgãos públicos 

31/12/2019 
31/12/2021 

Foi alcançada no prazo? 

O que foi feito? 

Em iniciação 

 

Iniciativa 4 – Aprimorar e direcionar campanhas educativas de segurança viária 

A641 

Estabelecer estratégias e campanhas de publicidade 

na área de segurança viária, com foco nos principais 

fatores de risco (excesso de velocidade, não uso de 

cinto de segurança, não uso do capacete, consumo de 

bebida alcóolica por condutores, transporte 

inadequado de crianças, uso do celular na direção de 

veículos) 

31/12/2019 
30/12/2020 

Foi alcançada no prazo? 

Elaboração de Resolução CONTRAN que 
estabelece o tema, a mensagem e o 
cronograma da campanha educativa de 
trânsito de 2020-2021; 
Temas em discussão na CTES; Aprovação 
do CONTRAN. 
 
Movimento Maio Amarelo Digital 
(em execução) 
Escopo e ações definidas; Material em 
elaboração; Parcerias sendo firmadas. 
Em 2018, 2019 e 2020 foram realizadas 
campanhas de trÂnsito e ações no Maio 
Amarelo e Semana Nacional de Trânsito 
 
Acordo de Cooperação Técnica com a 
Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP); 
Minuta de ACT em elaboração. 
 
Acordo de Cooperação Técnica com a 
Secretaria Nacional de Cuidados e 
Prevenção às Drogas (SENAPRED); 
Modelo de minuta de ACT enviada à 
SENAPRED; aguardar devolução da 
minuta. 
 
Semana Nacional de Trânsito 
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(Planejamento do evento em elaboração). 
 
 

 

 

A642 
Destinar espaço nas notificações de autuação e 

penalidade para divulgação de campanhas educativas 31/21/2019 
Foi alcançada no prazo? 

Quais órgãos praticam? Em planejamento 

Iniciativa 5 – Aprimorar a formação de condutores 

A651 Elaborar metodologia de avaliação das autoescolas 31/12/2019 Foi alcançada no prazo? Em planejamento 

A652 
Controle e Gestão Nacional de avaliações de 

aprendizagem, especialmente prova teórica 21/12/2019 Foi alcançada no prazo? Em planejamento 

A653 
Reavaliar metodologia atual dos exames médicos 

para obtenção e renovação da CNH 21/12/2019 Foi alcançada no prazo? Em planejamento 

PILAR 7 – MOBILIDADE E ENGENHARIA 

Iniciativa 1 – Ampliar a qualidade e oferta do transporte público 

A715 
Estimular programas que contemplem 

compartilhamento de veículos 31/12/2019 
O que foi feito para 

cumprir a ação? Qual 
Em planejamento 
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(is) programa(s) foram 

fomentados? 

A716 Estimular programas que reduzam os deslocamentos 31/12/2019 

O que foi feito para 

cumprir a ação? Qual 

(is) programa(s) foram 

fomentados? 

- 

A717 Combater o transporte ilegal de passageiros 31/12/2019 
O que foi feito para 

cumprir a ação?  
- 

A7110 
Promover a substituição da frota do transporte 

público para proporcionar mais conforto ao usuário 

Durante todo o 

programa  

Como essa ação tem 

ocorrido? É integrada no 

âmbito federal, estadual 

e municipal? 

- 

A7111 
Incluir o incentivo ao uso do transporte público em 

campanhas publicitárias sobre trânsito 

Durante todo o 

programa 

Como essa ação tem 

ocorrido? É integrada no 

âmbito federal, estadual 

e municipal? 

Em planejamento 

Iniciativa 3 – Reduzir a vitimização de ciclistas 
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A733 
Incluir o incentivo ao uso de bicicletas em campanhas 

publicitárias sobre trânsito 
31/12/2019 
31/12/2020 

Foi realizada? O que foi 

feito para cumprir a 

ação?  

Em planejamento 

 

A735 
Implantar o Manual Brasileiro de Trânsito sobre 

Sinalização Cicloviária 
31/12/2019 
31/12/2021 

Foi realizada? O que foi 

feito para cumprir a 

ação?  

Em execução 

 

Iniciativa 4 – Reduzir a vitimização de motociclistas 

A741 

Fomentar programas de redução de vitimização de 

ocupantes de veículos de duas rodas, nas regiões 

metropolitanas e cidades com maior índice de 

mortalidade com motocicletas 

31/12/2019 

Foi realizada? O que foi 

feito para cumprir a 

ação? 
Em planejamento 

A742 
Desenvolver novos equipamentos de segurança para 

ocupantes de motocicletas 31/12/2019 

Foi realizada? O que foi 

feito para cumprir a 

ação? 
Em planejamento 

A743 
Desenvolver novos equipamentos de segurança para 

as motocicletas 31/12/2019 

Foi realizada? O que foi 

feito para cumprir a 

ação? 
Em planejamento 
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A745 
Proibir o uso de tinta preta com baixo coeficiente de 

atrito para recobrimento da sinalização horizontal 31/12/2019 

Foi realizada? O que foi 

feito para cumprir a 

ação? 
Em planejamento 

A746 

Realizar estudo para proposição legislativa que 

regulamente a circulação de motocicletas entre 

veículos, permitindo o trânsito em situações de baixa 

velocidade em relação ao tráfego geral 

31/12/2020 

Quais ações estão sendo 

envidadas para cumprir 

essa ação? 
Em planejamento 

A747 
Fomentar a destinação de faixa exclusiva para 

motocicletas 31/12/2019 

O que foi feito para 

cumprir a ação? Ela foi 

alcançada? Se não, por 

que? 

Em planejamento 

A748 
Regulamentar o uso de defensas metálicas com 

dispositivo de proteção ao motociclista 
31/12/2009* 
31/12/2020 

Trata-se de uma ação já 

implementada? Se não, 

o que tem sido feito para 

alcança-la? 

Em andamento 

 

Iniciativa 5 – Aumentar a segurança veicular 

A751 
Desenvolver e publicar pesquisa informando itens de 

segurança que são mais eficientes 
31/12/2019 
03/01/2025 

Foi realizada? Quais 

publicações foram 

feitas? 

Publicação de Deliberação CONTRAN Nº 
181, que dispõe sobre especificações 
técnicas da sinalização especial de 
advertência traseira de veículos de 
transporte rodoviário de cargas. 
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A752 
Pesquisar itens de segurança já utilizados em outros 

países 
31/12/2019 
31/12/2020 Foi realizada? 

Em andamento 

 

A753 

Incrementar a segurança dos veículos 

comercializados no Brasil, com a internalização das 

evoluções tecnológicas da indústria automobilística 

mundial 

31/12/2018 
A ação foi realizada? O 

que foi feito e como? 

Em planejamento 

 

A754 

Aplicar os regulamentos de segurança veicular 

internacionais definidos no Fórum Mundial para a 

Harmonização dos Regulamentos Veiculares 

(WP.29) da ONU 

31/12/2021 
31/12/2023 

Como essa ação tem 

ocorrido? 

Em planejamento 

 

A757 
Aprimorar o processo de investigação de acidentes de 

consumo e de comunicação de recall 
31/12/2020 
31/12/2021 

Como essa ação tem 

ocorrido? 

Em execução 

 

A7510 
Criar uma rede de pesquisa em universidades para o 

desenvolvimento de novas tecnologias de segurança 

veicular 

31/12/2020 
31/12/2021 

Como essa ação tem 

ocorrido? 

Em andamento 
Termo de Execução Descentralizada com a 
UnB (segurança veicular); 
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A7511 Aprimorar o processo de homologação de veículos 31/12/2019 
31/12/2020 

Foi realizada? O que foi 

feito? 

Em andamento 
Desenvolvimento e implantação do SISCAT 
- Conclusão da 1ª Fase (Projeto Piloto com 
5 fabricantes de veículos leves e pesados); 
Ajustes e melhorias no sistema em 
andamento. 
 
Desenvolvimento e implantação do SISCAT 
- Início da 2ª Fase (Projeto Piloto com 
fabricantes de motocicletas e implementos e 
importadores de veículos); 
Aguardar conclusão da 1ª Fase (prevista 
para 30/06/2020). 
 
Revisão da Portaria DENATRAN n. 
190/2009, que dispõe sobre os 
procedimento para  homologação de 
veículos fabricados e importados, veículos 
antigos de coleção e veículos arrematados 
em leilão. 
 
Revisão e aprimoramento do Sistema 
Nacional de Emisão e Controle do 
Certificado de Adequação a Legislação de 
Trânsito (SISCSV). 
 
Portaria que regulamenta os Organismos de 
Certificação Desginados (OCD) para 
homologação de veículos; 
Minuta de portaria em análise; 
Encaminhamento à CONJUR; Eventuais 
ajustes; Publicação da Portaria. 
 
 
 
 



160 

Ação Descrição Prazo Pergunta Resposta 

 
 

 

A7513 
Estabelecer protocolo padrão para obtenção dos 

dados de telemetria dos veículos em casos de 

acidentes 

31/12/2020 

 
Como essa ação tem 

ocorrido? Em planejamento 

A7514 Criar a rotulagem veicular de segurança  31/12/2019 
01/03/2020 

Foi realizada? No que 

consiste essa ação?  

Concluído 

Portaria que regulamenta o Programa de 
Rotulagem Veicular de Segurança. 
 
Consiste em aumentar a segurança veicular. 

 

A7515 
Estabelecer o processo de inspeção técnica veicular 

para os veículos em circulação 
31/12/2019 
31/12/2023 

Foi realizada? O que foi 

feito? 

Em planejamento 

 

Iniciativa 6 – Aprimorar a infraestrutura viária 

A761 
Fomentar a melhoria das rodovias federais 

101 e 116 em toda sua extensão 31/12/2021 
Como essa ação tem 

ocorrido? DNIT e ANTT 

A768 
Reforçar a importância dos programas já existentes 

de melhoria da sinalização e pavimentação nos 

estados e municípios 
31/12/2020 

Como essa ação tem 

ocorrido? 
- 
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A769 
Estimular a criação de programas de diagnóstico de 

rodovias e vias urbanas pelos Estados e municípios 31/12/2020 
Como essa ação tem 

ocorrido? 
- 

A7610 

Promover a redução de velocidades nas vias urbanas 

e nas vias rurais com características de vias urbanas 

(vias rurais que cruzam áreas urbanas) 
31/12/2019 

Foi realizada? 

Se não, por que? O que 

foi feito?  
Em planejamento 

A7611 
Garantir a utilização da sinalização viária 

regulamentada em todo o território nacional 31/12/2019 

Foi realizada? Se não, 

por que? O que foi 

feito?  
Em planejamento 

A7612 

 

Desenvolver e atualizar normativos e manuais 

referentes a sinalização de trânsito e segurança viária 
31/12/2019 
31/12/2025 

Foi realizada? Se não, 

por que? O que foi 

feito?  

Em execução 
Próximos passos: 
Resolução que altera a sinalização de 
indicação de áreas turísticas; 
Elaboração de proposta de alteração do 
Manual Brasileiro de Sinalização de 
Trânsito;  
 
Publicação do Manual Brasiliero de 
Sinalização de Trânsito Vol. VII -  
 
Publicação do Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito Vol. IX - 
Sinalização Cicloviária; 
 
Revisão do Manual de Travessias 
Rodoferroviárias; 
 
Elaboração de resolução CONTRAN para 
regulamentar a fiscalização de 
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estacionamento rotativo por meio de sistema 
automático não metrológico. 
 
 
 
 
 
 

 

A7613 

 

Elaborar planos de mobilidade urbana em todos os 

municípios com mais de 20 mil habitantes ou 

integrantes de regiões metropolitanas 
31/12/2019 

Foi realizada? Se não, 

por que? O que foi 

feito?  
Em planejamento 
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Apêndice F – Síntese das respostas aos pedidos informações expedidas pelos órgãos consultados (exceto 

o DENATRAN)
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INFORMAÇÕES DE PROTOCOLO DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES CARACTERÍSTICAS DA RESPOSTA CARACTERÍSTICAS DO CONTEÚDO DA RESPOSTA  

UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 

AC DERACRE 30/04/2020     Não                         

AC DETRAN 01/05/2020     Não                         

AM SEINFRA 30/04/2020 29/07/2020 Não Sim Não     Incompleta 

Não 
participa 
ainda do 
PNATRA
NS 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

AM DETRAN 01/05/2020 12/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Sim 

Intensificação das 
operações e da 
fiscalização de 
trânsito; 
Convênio para 
repasse de verbas 
provenientes de 
multas de trânsito 
para sinalização 
viária no estado 

Sim, 
educação e 
fiscalização 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

AL DER 30/04/2020 25/05/2020 Sim Sim Não Sim 
Não 
Atendido Negada Negada               

AL DETRAN 01/05/2020 14/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Sim 

Operação Lei 
Seca; Plano de 
Segurança Viária 
para 
Motociclistas; 
Projeto Nós 
Somos o Trânsito 

Sim, ações 
para melhoria 
dos dados de 
acidentes de 
trânsito Não 

Não 
informou 
objetivament
e 

Tipos de 
acidentes 
com 
motocicleta 

Integração 
atores; 
Mudanças 

AP SETRAP 30/04/2020 25/05/2020 Sim Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

AP DETRAN 01/05/2020 26/05/2020 Sim Sim Sim     Completa   Não 

Sim, atribuições 
legais 
especificadas no 
CTB 

Sim, 
intensificou 
ações para 
redução dos 
índices de 
acidentes, 
com 
campanhas 
de educação e 
modernizand
o a 
fiscalização, 
como uso de 
talonários 
eletrônicos e 
capacitação Não Não sabe 

Recursos; 
Integração 
atores 

Contexto do 
estado 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 
de agentes de 
trânsito 

BA SEINFRA 30/04/2020 20/05/2020 Sim Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

BA DETRAN 01/05/2020 20/05/2020 Sim Sim Não     Incompleta 

Informou 
que a 
implement
ação do 
PNATRA
NS está a 
cargo do 
CETRAN Não Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

CE SEINFRA 30/04/2020 27/07/2020 Não Sim Sim     Incompleta 

Invalidou o 
pedido e 
encaminho
u ao 
DETRAN               

CE DETRAN 01/05/2020     Não Sim                       

DF DER 30/04/2020 12/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Não 

Campanhas 
educativas e 
visitas na 
Transitolândia; 
curso de direção 
para 
motociclistas; 
intensificação das 
operações de 
fiscalização de 
trânsito; atuação 
no programa 
Brasília Segura; 
tratamento de 
pontos críticos 
das rodovias; 
acompanhamento 

Sim, 
intensificou 
as operações 
de 
fiscalização 
de trânsito e 
implementou 
as ações de 
segurança 
viária Não Não 

Recursos; 
Integração 
atores; 
Liderança 

Alinhamento do 
público alvo; 
Recursos 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 
georreferenciado 
de acidentes 

DF DETRAN 01/05/2020 25/05/2020 Sim Sim Não     Incompleta 

Informou 
que a 
implement
ação do 
PNATRA
NS é 
responsabil
idade do 
CONTRA
DIFE 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

ES DER 30/04/2020 18/05/2020 Sim Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

ES DETRAN 01/05/2020 20/05/2020 Sim Sim Não     Incompleta 

Encaminho
u contato 
para que a 
solicitante 
entrasse em 
contato 
para mais 
informaçõe
s sobre as 
metas da 
política, já 
que inclui 
outros 
órgãos Sim Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

GO GOINFRA 30/04/2020 08/05/2020 Sim Sim Sugeriu     Incompleta 

Sugeriu 
consultar o 
DETRAN 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 

GO DETRAN 01/05/2020 20/05/2020 Sim Sim Não      Completa   Não 

Ações para coibir 
o uso de bebidas 
alcóolicas por 
condutores 
(Operação Balada 
Responsável); 
fiscalização de 
veículos de 
transporte 
escolar; 
incremento de 
repasses de verba 
por meio do 
FUNESP; 
integração dos 
municípios ao 
SNT 

Não 
informado 

Não 
informou 
objetivament
e 

Não 
informado Inexistentes 

Recursos; 
Integração 
atores 

MA SINFRA 30/04/2020 30/06/2020 Não Sim Sugeriu     Incompleta 

Sugeriu 
consultar o 
DETRAN, 
já que a 
implement
ação do 
PNATRA
NS não é 
de sua 
responsabil
idade 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

MA DETRAN 01/05/2020 10/07/2020 Não Sim Não     Incompleta 

Prorrogou 
o prazo, 
mas deu 
como 
respondida 
sem enviar 
a 
manifestaç
ão               

MG DER 30/04/2020 19/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Não 

Manutenção do 
sistema viário; 
projetos de obras 
para melhorias ou 
implantação de 
vias e de uso e 
ocupação da faixa 
de domínio; 
fiscalização de 
excesso de 
velocidade; 
educação no Não Não 

Não 
informado Recursos 

Resultados já 
obtidos 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 
trânsito; blitz; 
autorização e 
análise do 
transporte fretado 
de passageiros; 
autorização 
especial de 
trânsito 

MG DETRAN 01/05/2020 12/05/2020 Sim Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
CETRAN Sim 

Plano de redução 
de mortes e 
acidentes 
envolvendo 
motocicletas; 
cartilhas para 
motociclistas; 
palestras 
educativas; blitz 
educativa; 

Sim, ações de 
fiscalização 
intensificadas
, de 
educação, de 
engenharia e 
de estatística Não 

Não 
informou 
objetivament
e 

Alinhamento 
do público 
alvo; 
Recursos 

Comprometime
nto 

MS DER 30/04/2020 04/06/2020 Não Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

MS DETRAN 01/05/2020 04/06/2020 Não Sim Não Sim Sim Completa   

Sim, em fase 
anterior à 
publicação 

Ações educativas 
e de educação 
para o trânsito, 
eventos sociais, 
palestras, 
inclusive com uso 
de óculos 
simuladores de 
embriaguez e 
com o simulador 
de impacto 

Sim, uso de 
simulador de 
impacto e de 
embriaguez Não 

Não 
informou 
objetivament
e Recursos 

Atores não 
governamentais 

MT SINFRA 30/04/2020 25/05/2020 Sim Sim Não     Completa   
Não informou 
objetivamente 

Formação 
continuada por 
meio de cursos a 
condutores 
habilitados, 
educadores e 
sociedade civil, a 
trabalhadores que 
usam a bicicleta 
como meio de 
transporte, 

Não 
informou 
objetivament
e Não sabe Não 

Não 
informado Não informado 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 

MT DETRAN 27/05/2020 28/07/2020 Não Sim Não     Completa   

Sim, em fase 
posterior à 
publicação 

Ações educativas 
para o trânsito, 
parcerias público 
privadas, cursos 
de capacitação Não Não sabe Sim Recursos 

Comprometime
nto 

PA SETRAN 30/04/2020     Não                         

PA DETRAN 01/05/2020     Não                         

PB DER 30/04/2020 12/05/2020 Sim Sim Não     Completa 

Sugeriu 
consultar o 
DETRAN Não 

Não executa 
ações de trânsito, 
pois são de 
responsabilidade 
do DETRAN/PB Não Não 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

PB DETRAN 01/05/2020 02/05/2020 Sim Sim Não     Negada                 

PB DETRAN 20/05/2020 20/05/2020 Sim Sim Não     Negada                 

PR DER 30/04/2020 17/07/2020 Não Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

PR DETRAN 01/05/2020 04/05/2020 Sim Sim Não     Completa 

A resposta 
fazia 
menção a 
um anexo 
que não foi 
encaminha
do. Foi 
necessário 
entrar em 
contato 
para que o 
anexo fosse 
enviado, o 
que 
ocorreu no 
dia 
seguinte ao 
contato. Não 

Ações do 
programa Vida 
no Trânsito 

Sim, 
implementaçã
o de ações 
voltadas ao 
REANAEST, 
como 
levantamento 
de dados de 
acidentes Não 

Não 
informou 
objetivament
e Inexistentes Liderança 

PE DER 30/04/2020 27/05/2020 Sim Sim Não     Incompleta 

Sugeriu 
consultar o 
DETRAN 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

PE DETRAN 01/05/2020 13/05/2020 Sim Sim Não     Incompleta 

Indicou 
que como o 
órgão não 
participou 
das 
discussões 
da política, Não Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 
as demais 
perguntas 
estavam 
prejudicada
s 

PI DER 27/05/2020     Não                         

PI DETRAN 27/05/2020     Não                         

RJ DER 30/04/2020 13/08/2020 Não Sim Não Sim Sim Incompleta 

Primeira 
resposta 
negada, 
resposta do 
recurso 
sugeriu 
procurar o 
DETRAN/
RJ Não Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

RJ DETRAN 01/05/2020 03/07/2020 Não Sim Não     Completa   Não sabe 

Destinar espaços 
para campanhas 
educativas nas 
notificações de 
autuação; ações 
de educação para 
o trânsito; 
fiscalização 

Sim, 
intensificação 
das ações de 
segurança 
viária já 
praticadas Não sabe Sim Inexistentes Não informado 

RN DER 30/04/2020 07/05/2020 Sim Sim Sugeriu     Incompleta 

Respondid
o pelo 
DETRAN 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Recursos Não informado 

RN DETRAN 01/05/2020 07/05/2020 Sim Sim Sugeriu     Incompleta 

Sugeriu 
consultar o 
CETRAN 
para 
esclarecim
entos 
adicionais 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Recursos Não informado 

RO DER 30/04/2020 19/05/2020 Sim Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

RO DETRAN 01/05/2020 19/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Não 

Ações de 
educação para o 
trânsito 
sistemática e 
assistemática 
(informal, como 
palestras, 
caminhadas etc); 
campanhas 
educativas de 

Sim, ações de 
educação 
específicas 
para atender 
ao 
PNATRANS Não Sim 

Apoio à 
política Recursos 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 
trânsito; 
fiscalização; 
sinalização 

RR SEINF 30/04/2020     Não                         

RR DETRAN 01/05/2020     Não                         

RS DAER 30/04/2020 09/06/2020  Não Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

RS DETRAN 01/05/2020 05/05/2020 Sim Sim Sugeriu     Incompleta 

Sugeriu 
consultar o 
CETRAN e 
enviou link 
para 
consulta de 
dados de 
acidentes 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

SC DEINFRA 30/04/2020 04/05/2020 Sim Sim Sim     
Respondid
a por outro 

Respondid
o pelo 
DETRAN               

SC DETRAN 01/05/2020 04/05/2020 Sim Sim Não     Incompleta 

Informou 
que não 
tem 
estatística 
unificada 
sobre o 
tema, 
tampouco 
ações 
práticas, 
metas ou 
barreiras, 
embora 
seja uma 
meta do 
órgão 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

SE DER 30/04/2020 26/05/2020 Sim Sim Sim     Incompleta 

Encaminho
u ao 
DETRAN               

SE DETRAN 01/05/2020 02/06/2020 Não Sim Não     Completa   Sim 

Ações e 
campanhas 
educativas, blitz, 
palestras e 

Sim, 
intensificação 
das ações 
educativas, 
com o Projeto Não Sim 

Inexistentes 
para a 
instituição 

Integração 
atores 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 
campanhas de 
segurança viária 

Trânsito na 
Escola 

SP DER 30/04/2020 28/05/2020 Sim Sim Sugeriu     Incompleta 

Sugeriu 
procurar o 
Policiamen
to 
Rodoviário 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 

SP DETRAN 01/05/2020 27/05/2020 Sim Sim Não     Completa 

Sugeriu 
procurar o 
Programa 
Respeito à 
Vida, que 
capitaneia 
todas as 
ações de 
segurança 
viária e 
fomento no 
estado Sim 

Programa 
Respeito à Vida 
dentre outras 
ações de 
fiscalização e 
educação 

Sim, 
Programa 
Respeito à 
Vida dentre 
outras ações 
de 
fiscalização e 
educação Não Não 

Integração 
atores; 
Mudanças 

Recursos; 
Gestão do 
conhecimento 

TO SEINF 30/04/2020 25/05/2020 Sim Sim Sim     Completa 

Respondid
o pela 
AGETO Sim 

Ações educativas, 
de capacitação, 
fiscalização 
rodoviária, 
autorizações 
especiais de 
trânsito, gestão e 
fiscalização da 
faixa de domínio, 
sinalização 
rodoviária, 
fiscalização de 
velocidade, 
levantamentos 
para 
implementação 
iRAP 

Não 
informou 
objetivament
e Não 

Não 
informou 
objetivament
e 

Inexistentes 
para a 
instituição; 
Recursos 

Integração 
atores; gestão 
de projetos 

TO DETRAN 01/05/2020 21/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Sim 

Ações em 
parcerias com 
outros órgãos de 
trânsito, assim 
como realização 
de blitz, palestras 
e ações 
educativas de 
forma constante, 
uso de dados 

Não 
informou 
objetivament
e 

Não 
informado Não 

Integração 
atores; 
Recursos 

Recursos; 
Alinhamento do 
público alvo; 
Características 
da política 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 
estatísticos de 
acidentes para 
conscientização 

FED
ERA
L DNIT 30/04/2020 19/05/2020 Sim Sim Não     Completa   

Não 
informado 

Novo programa 
de sinalização 
rodoviária, ações 
educativas e 
campanhas de 
segurança viária, 
atuação em temas 
de interesse por 
meio de 
representação nas 
Câmaras 
Temáticas do 
CONTRAN, 
controle de peso, 
controle de 
velocidade, 
análise e 
expedição de 
AET, fiscalização 
e gestão da 
ocupação da faixa 
de domínio Não 

Não 
informado 

Não 
informou 
objetivament
e Recursos 

Gestão do 
conhecimento; 
integração entre 
os atores 

FED
ERA
L ANTT 30/04/2020 12/05/2020 Sim Sim Sugeriu Sim 

Não 
Atendido Incompleta 

PNATRA
NS não é 
sua 
responsabil
idade 

Não 
informado Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado Não informado 
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UF Entidade 
Data do 

protocolo 
Data da 
resposta 

Prazo 
< 30 
dias 

Resp
onde
u? 

Redirec
ionou a 
outro 
órgão Recurso 

Recurso 
respondid

o 

Qualidade 
da 

resposta 

Detalhes 
da 

resposta 

Participou 
de discussões 

da política 

Principais ações 
de segurança 

viária 

Novas ações 
voltadas ao 

PNATRANS 

Recebeu 
Recursos do 

governo 
federal 

Alcançou os 
Resultados 

em 2019 Barreiras 
Fatores de 

sucesso 

FED
ERA
L PRF 30/04/2020 25/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Sim 

Ampliação e 
aprimoramento 
do uso de 
tecnologia na 
fiscalização; 
estudos de 
trechos críticos; 
ampliação das 
fiscalizações 
específicas/direci
onadas; apoio 
técnico a 
melhorias 
legislativas; 
ampliação das 
ações de 
Educação para o 
Trânsito nas 
rodovias, escolas 
e empresas; 
consolidação de 
dados de 
acidentes 

Sim, além de 
intensificar as 
ações de 
segurança 
viária, 
instituiu o 
Projeto 
Nacional de 
Redução de 
Mortes 
(PNRM), 
especialment
e a integração 
com outros 
órgãos, 
entidades e 
organizações 
da sociedade 
civil, ações 
educativas 
para 
motociclistas 

Não 
informou 
objetivament
e Sim 

Integração 
atores; 
Recursos 

Gestão do 
conhecimento; 
Liderança 

FED
ERA
L DENATRAN 29/04/2020 29/05/2020 Sim Sim Não     Completa   Não se aplica - Perguntas específicas sobre o cumprimentos das metas encaminhadas ao DENATRAN - ver Apêndice D 

 

 

 
 


